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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 524/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració d’un pla de desenvolupament turístic del 
Berguedà
Tram. 250-00702/09
Adopció p. 21

Resolució 525/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el condicionament de qualsevol ajuda de l’Administració 
a l’empresa Ficosa al diàleg previ amb els representants dels 
treballadors
Tram. 250-00752/09
Adopció p. 21

Resolució 526/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la col·laboració amb els sectors de l’economia social i 
cooperativa
Tram. 250-00820/09
Adopció p. 21

Resolució 527/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la convocatòria del Comitè de Seguiment de la Renda Míni-
ma d’Inserció amb motiu del canvi del model de pagament 
aplicat durant l’agost del 2011
Tram. 250-00838/09
Adopció p. 22

Resolució 528/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la transparència en el sistema de gestió de la renda mí-
nima d’inserció
Tram. 250-00840/09
Adopció p. 22

Resolució 529/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la col·laboració amb l’Ajuntament de Portbou relativa al pro-
jecte de l’Espai Walter Benjamin
Tram. 250-00807 i 250-00830/09
Adopció p. 23

Resolució 546/IX del Parlament de Catalunya, de 
suport a la banca ètica
Tram. 250-00404/09
Adopció p. 23

Resolució 547/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la compareixença semestral davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost per a donar compte de l’execu-
ció del pressupost i de l’evolució dels ingressos, les despe-
ses i les finances de la Generalitat el 2012
Tram. 250-00937/09
Adopció p. 23

Resolució 548/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la regulació de les infraccions i les sancions relatives a 
l’ús de les platges
Tram. 250-00639/09
Adopció p. 24

Resolució 549/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’establiment d’un pla d’actuació per a evitar que els ve-
hicles de missatgeria circulin a una velocitat superior a la 

permesa a l’autovia A-2 i en altres vies habituals d’aquest 
tipus de transport
Tram. 250-00773/09
Adopció p. 24

Resolució 550/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’impuls d’un grup de treball per a la constitució d’una 
fundació del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00777/09
Adopció p. 25

Resolució 551/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la viabilitat tècnica i econòmica de la recomanació del Síndic 
de Greuges d’instal·lar sistemes de videovigilància a l’interior 
dels furgons policials per al trasllat de detinguts
Tram. 250-00806/09
Adopció p. 25

Resolució 552/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la potenciació dins el Cos de Mossos d’Esquadra d’uni-
tats especialitzades en la lluita contra la corrupció, el frau 
urbanístic i el blanqueig de capitals
Tram. 250-00808/09
Adopció p. 25

Resolució 553/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el millorament de la seguretat pública a Barcelona
Tram. 250-00818/09
Adopció p. 26

Resolució 554/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la defensa de les competències del Cos de Mossos 
d’Esquadra definides per l’Estatut d’autonomia
Tram. 250-00915/09
Adopció p. 26

Resolució 555/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’increment de la presència dels Mossos d’Esquadra a 
les zones agrícoles del delta de la Tordera
Tram. 250-00942/09
Adopció p. 26

Resolució 561/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’establiment de protocols d’adaptació i activitats extraesco-
lars per a estudiants superdotats en centres d’ensenyament 
primari i secundari
Tram. 250-00868/09
Adopció p. 27

Resolució 562/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment de l’oferta educativa de primer d’ESO 
al Masnou
Tram. 250-00870/09
Adopció p. 27

1.15. Mocions

Moció 91/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
infraestructures d’aigua i sanejament
Tram. 302-00127/09
Aprovació p. 28

Moció 92/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
relacions financeres amb el Govern de l’Estat
Tram. 302-00129/09
Aprovació p. 29
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Moció 93/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques per a la commemoració del tres-centè aniversari 
dels fets del 1714
Tram. 302-00130/09
Aprovació p. 29

Moció 94/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació de la funció pública
Tram. 302-00132/09
Aprovació p. 30

Moció 95/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
transparència en l’ús dels recursos públics
Tram. 302-00134/09
Aprovació p. 31

1.20. 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
Substanciació p. 32

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de se-
guretat
Tram. 300-00153/09
Substanciació p. 32

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
Substanciació p. 32

Interpel·lació al Govern sobre el futur i els compro-
misos amb relació al canal Segarra-Garrigues
Tram. 300-00155/09
Substanciació p. 32

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
Substanciació p. 32

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
Substanciació p. 32

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres-
ponent al 2011
Tram. 360-00006/09
Debat de l’Informe en el Ple p. 32

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de simplificació i racionalització 
de l’Administració pública de la Generalitat, en especial de 
les agències
Tram. 202-00010/09
Debat de totalitat p. 33
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 33

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de guàrdies a les àrees bàsiques de salut de la Sel-
va interior
Tram. 250-00574/09
Rebuig p. 33

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’atenció continuada a l’àrea bàsica de salut de Cas-
tellar del Vallès (Vallès Occidental) i el restabliment de l’hora-
ri del servei d’ambulàncies d’aquesta població
Tram. 250-00592/09
Rebuig p. 33

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis i del personal del CAP Olesa de Montserrat
Tram. 250-00593/09
Rebuig p. 33

Proposta de resolució sobre el manteniment en ac-
tiu del transport sanitari d’urgències a Arbúcies (Selva), Ri-
poll i Empuriabrava, a Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Tram. 250-00606/09
Rebuig p. 33

Proposta de resolució sobre la conversió del centre 
d’atenció primària de Badia del Vallès (Vallès Occidental) en 
centre d’atenció continuada i la reconsideració de la reduc-
ció del servei d’ambulàncies
Tram. 250-00607/09
Rebuig p. 33

Proposta de resolució sobre la reconsideració del 
tancament del CAP Sanfeliu, de l’Hos pitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 250-00610/09
Retirada p. 34

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
CAP Badia del Vallès i la reconsideració de la reducció del 
servei d’ambulàncies
Tram. 250-00611/09
Rebuig p. 34

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei al CAP Olesa de Montserrat i el millorament del servei 
a l’Hospital de Martorell
Tram. 250-00612/09
Rebuig p. 34

Proposta de resolució sobre la continuïtat del servei 
nocturn dels centres d’atenció primària del Ripollès i sobre 
el pla funcional de reordenació dels serveis sanitaris
Tram. 250-00613/09
Rebuig p. 34

Proposta de resolució sobre la priorització pressu-
postària dels programes contra la vio lència masclista
Tram. 250-00811/09
Rebuig p. 34

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Ensenyament
Tram. 250-00855/09
Rebuig p. 34

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
específic per als municipis de les comarques de Lleida més 
afectades pels robatoris
Tram. 250-00933/09
Rebuig p. 34

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
Cos de Mossos d’Esquadra com a servei de vigilància ex-
terna de les presons i sobre la convocatòria de cinc-centes 
places per al 2012
Tram. 250-00939/09
Rebuig p. 34
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Proposta de resolució sobre el rebuig a les càrre-
gues policials durant les mobilitzacions dels estudiants de 
l’Institut Lluís Vives, a València
Tram. 250-00953/09
Rebuig p. 35

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

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
Rebuig de la proposta p. 35

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la implantació del macrocomplex de lleure Eurovegas
Tram. 302-00128/09
Rebuig p. 35

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el dret a decidir del poble català
Tram. 302-00131/09
Rebuig p. 35

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política general d’equitat en el sistema educatiu
Tram. 302-00133/09
Rebuig p. 35

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 consultes populars no referen-
dàries
Tram. 200-00020/09
Propostes de compareixença d’organitzacions i grups so-
cials presentades pels grups parlamentaris p. 36
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposa-
des p. 38

3.01.02. Proposicions de llei

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
Esmenes a l’articulat p. 40

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les gestions amb el 
Govern de l’Estat per a la formalització de relacions diplo-
màtiques amb el Front Polisario
Tram. 250-00923/09
Esmenes presentades p. 41

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
Esmenes presentades p. 41

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
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la situació de les enti-
tats del tercer sector social
Tram. 250-00956/09
Esmenes presentades p. 42

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
Esmenes presentades p. 43

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
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del segon institut de Lliçà de Munt
Tram. 250-00959/09
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre l’inici de la construcció 
de l’Institut Escola El Calderí a Caldes de Montbui
Tram. 250-00960/09
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Montigalà, de Badalona
Tram. 250-00961/09
Esmenes presentades p. 44

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
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Tarragona
Tram. 250-00963/09
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola Ponent, de Tarragona
Tram. 250-00964/09
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola L’Arrabassada, de Tarragona
Tram. 250-00965/09
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Escola La Floresta, de Tarragona
Tram. 250-00966/09
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre el restabliment del 
complement educatiu per a la manutenció dels infants aco-
llits
Tram. 250-00967/09
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per al pagament del lloguer d’habitatges del 2012
Tram. 250-00968/09
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució de rebuig del Reial decret 
llei 1/2012
Tram. 250-00969/09
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució de rebuig del Reial decret 
llei 1/2012
Tram. 250-00970/09
Esmenes presentades p. 47

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
Esmenes presentades p. 47
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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
Esmenes presentades p. 47

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
en l’àmbit de l’extinció d’incendis forestals
Tram. 250-00974/09
Esmenes presentades p. 47

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
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre la publicació de la rela-
ció de llocs de treball de la Generalitat
Tram. 250-00976/09
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre el garantiment de 
l’equitat i l’accessibilitat als serveis sanitaris nocturns del 
CAP L’Arboç
Tram. 250-00977/09
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de condicionament de la carretera C-252 el 2012
Tram. 250-00978/09
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre la signatura del conve-
ni 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
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
llar d’infants de Serinyà (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00980/09
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
places de llar d’infants de l’Ajuntament de Porqueres
Tram. 250-00981/09
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre la subvenció per a l’ac-
tuació «Base del piragüisme», de l’Ajuntament de Deltebre
Tram. 250-00982/09
Esmenes presentades p. 50

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
Esmenes presentades p. 51

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
Esmenes presentades p. 51

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
Esmenes presentades p. 51

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
Esmenes presentades p. 52

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
Esmenes presentades p. 52

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
Esmenes presentades p. 52

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
Esmenes presentades p. 53

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
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre la reconversió indus-
trial de la central tèrmica de Cercs en un parc d’energies 
renovables
Tram. 250-00995/09
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre l’actualització del Pla 
de sanejament d’aigües residuals
Tram. 250-00996/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 53

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de les depuradores d’aigües residuals de Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà, Serra de Daró, 
Llambilles, Flaçà, Fontcoberta, Camprodon, Queralbs, Mo-
lló, Pardines, Ogassa i Vilallonga de Ter
Tram. 250-00997/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre les intervencions on-
cològiques, la disponibilitat de sales d’operacions i el servei 
d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 250-00998/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a garantir la seguretat en l’àmbit de la prevenció i extin-
ció d’incendis
Tram. 250-00999/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la reobertura de ser-
veis d’urgències i l’ampliació horària de centres d’atenció 
primària de Sabadell
Tram. 250-01000/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la prolongació de la 
línia ferroviària C-4 de Sant Vicenç de Calders a Tarragona
Tram. 250-01002/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre la fixació a Internet i 
als GPS de les dades de l’eix Diagonal, que uneix Vilafranca 
del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i sobre el millorament de la 
senyalització de la carretera C-15
Tram. 250-01003/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 54

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
grama per a introduir vehicles elèctrics en les flotes de vehi-
cles comercials i de distribució que operen a la zona metro-
politana de Barcelona
Tram. 250-01004/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre les mesures per a pal-
liar les pèrdues econòmiques dels pagesos produïdes pels 
efectes de l’onada de fred
Tram. 250-01005/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55
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Proposta de resolució sobre la internalització del 
servei d’àpats del Centre Penitenciari Ponent
Tram. 250-01006/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre el pagament de la part 
corresponent a la Generalitat per a iniciar les obres de cons-
trucció del centre d’acollida turística de Les
Tram. 250-01007/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la represa del funcio-
nament del funicular de Gelida
Tram. 250-01008/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre l’arribada i el desple-
gament de la tecnologia de telefonia mòbil de tercera gene-
ració a les comarques de Girona
Tram. 250-01009/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 55

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció de vint-i-quatre hores del CAP L’Arboç
Tram. 250-01010/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el manteniment i l’ar-
ranjament de l’andana de l’estació de tren a Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-01011/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la reparació de les es-
cales mecàniques d’accés a l’andana de l’estació de Renfe 
de la Plaça de Catalunya de Barcelona
Tram. 250-01012/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la convocatòria per 
part de l’Agència Catalana de l’Aigua de les subvencions per 
a finançar les xarxes de captació, potabilització i subminis-
trament d’aigua potable
Tram. 250-01013/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre la reobertura del mau-
soleu de Centcelles, a Constantí, i el garantiment de la pre-
sència mínima necessària de treballadors públics al conjunt 
de la Tàrraco romana
Tram. 250-01014/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les car-
reteres C-58 i C-16 entre les carreteres B-30, de Cerdanyola, 
i B-40, de Terrassa
Tram. 250-01015/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 56

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’acord amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí per a cons-
truir el vial de connexió amb l’enllaç nord de la carretera C-37
Tram. 250-01016/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
beca de menjador escolar als infants que la reben des del 
principi del curs 2011-2012
Tram. 250-01017/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01019/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01020/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Les Aymerigues, de Terrassa
Tram. 250-01021/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 57

Proposta de resolució sobre les beques d’escolarit-
zació i de menjador per a les escoles bressol i les de menja-
dor per als alumnes d’ensenyaments universals i obligatoris
Tram. 250-01022/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per als centres especials de treball d’iniciativa social pel 
75% del salari mínim interprofessional per als treballadors 
amb discapacitat d’especial dificultat
Tram. 250-01023/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la propietat i l’usde-
fruit dels habitatges associats a la presó de la Trinitat Vella, 
a Barcelona
Tram. 250-01024/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
compensar els veïns del barri de la Trinitat Vella, de Barcelo-
na, pels efectes de la construcció del carril VAO
Tram. 250-01025/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
construir habitatges de lloguer social per a joves al barri de 
la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250-01026/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la connexió dels col-
lectors d’aigües residuals de la Cellera de Ter, Cruïlles, Mo-
nells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Fornells de la Selva 
amb les estacions depuradores de destinació
Tram. 250-01027/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 58

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Pla 
d’electrificació rural de Catalunya del 2012
Tram. 250-01028/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de desdoblament de l’autovia A-2 al seu pas per les comar-
ques gironines
Tram. 250-01029/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
construir un centre de dia amb residència i habitatges tute-
lats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al barri de 
la Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250-01030/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la constitució del Con-
sell Català de l’Empresa
Tram. 250-01031/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre les conseqüències pe-
nals per als ciutadans inculpats per les protestes contra el 
pla Caufec a Esplugues de Llobregat el 2007 i el 2009
Tram. 250-01032/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la investigació de les 
activitats i les connexions del Casal Tramuntana, al barri del 
Clot, de Barcelona, amb grups feixistes, racistes, xenòfobs 
i violents
Tram. 250-01033/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 59

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01034/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60
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Proposta de resolució sobre l’increment de la pre-
sència dels Mossos d’Esquadra a les regions policials Me-
tropolitana Sud, Ponent i Pirineu Occidental
Tram. 250-01035/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el projecte de rehabili-
tació de l’Església Vella de Vilanova de la Barca
Tram. 250-01036/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Institut Serra de Miramar, de Valls
Tram. 250-01037/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Escola Mare de Déu del Roser, de Vallmoll
Tram. 250-01038/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre les inversions en les 
estacions de Renfe de Tarragona i Reus
Tram. 250-01039/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 60

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres d’ampliació de l’Escola Nova, de Cervelló
Tram. 250-01040/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre el nou emplaçament 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-01041/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre el ple funcionament de 
la residència per a gent gran Mare de Déu de la Mercè, de 
Tarragona
Tram. 250-01042/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre la revisió de la classi-
ficació de la transsexualitat com a malaltia mental i sobre la 
reassignació de gènere i les modificacions legals per a com-
batre la transfòbia
Tram. 250-01043/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de racionalització dels serveis externalitzats dels centres 
penitenciaris
Tram. 250-01044/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
jornada i del salari complets dels treballadors interins de 
l’àrea de rehabilitació dels serveis penitenciaris a partir del 
gener del 2013
Tram. 250-01045/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 61

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei d’urgències continuades al CAP Gavà-1, la reobertura 
del dispensari de Gavà Mar i la compleció del mapa sanitari 
de Gavà
Tram. 250-01046/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre el manteniment i l’am-
pliació dels ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges 
públics
Tram. 250-01047/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
doble adscripció de l’Escola Miquel Martí i Pol, de Sabadell, 
a l’Institut Escola Industrial i a l’Institut Pau Vila
Tram. 250-01048/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la substitució i l’ampli-
ació de l’Escola Les Comes, de Rodonyà
Tram. 250-01049/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 62

Proposta de resolució sobre la descontaminació 
del pantà de Flix
Tram. 250-01089/09
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la reducció dels recur-
sos dels pressupostos generals de l’Estat destinats a l’au-
toocupació, l’emprenedoria i el desenvolupament
Tram. 250-01090/09
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la difusió de la infor-
mació relativa als ajuts a les famílies nombroses
Tram. 250-01091/09
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern de l’Estat de l’execució de les obres de la variant de Va-
llirana de la carretera N-340
Tram. 250-01092/09
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la implantació de la se-
nyalització complementària indicativa de la connexió de l’eix 
Diagonal amb les vies d’accés als ports i aeroports
Tram. 250-01093/09
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un catà-
leg general del patrimoni per a la preservació dels recursos 
naturals i culturals del Pla director de les colònies industrials 
del Llobregat
Tram. 250-01094/09
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la continuïtat de la 
planta de Piaggio a Martorelles i de la marca Derbi i sobre 
les mesures de defensa i impuls del sector de la motocicleta
Tram. 250-01095/09
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
venda de la Torre d’en Mornau, i la seva catalogació com a 
bé de domini públic
Tram. 250-01096/09
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
venda de la Torre d’en Mornau i la seva adscripció als òrgans 
gestors del Parc Naturals dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01097/09
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-01099/09
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre l’autorització als alum-
nes de batxillerat de la Torre de Claramunt per a usar el ser-
vei de transport escolar dels alumnes d’educació secundà-
ria obligatòria
Tram. 250-01100/09
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre la disponibilitat lingüís-
tica del servei d’atenció telefònica ciutadana 012
Tram. 250-01101/09
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
integral de millorament de la senyalització dels trams en 
obres de l’eix Transversal
Tram. 250-01102/09
Presentació p. 70

Proposta de resolució de suport a les actuacions 
per a la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental
Tram. 250-01103/09
Presentació p. 71
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Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa 
de calls als territoris de llengua catalana i la introducció del 
judaisme en els programes escolars d’història de Catalunya
Tram. 250-01104/09
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre la defensa davant del 
Govern de l’Estat del manteniment i la consolidació dels 
plans, els programes i les mesures de suport als desocupats
Tram. 250-01106/09
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre el restabliment del sis-
tema de bonificacions del peatge de Mollet del Vallès
Tram. 250-01107/09
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre l’elaboració de plans 
específics per a les zones rurals afectades per l’increment 
de robatoris i la presentació dels resultats del Programa 
operatiu específic per al món rural
Tram. 250-01108/09
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
bonificació del peatge de la carretera C-32 a Alella
Tram. 250-01109/09
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre el restabliment del sis-
tema de bonificacions del peatge de les Fonts, a Terrassa
Tram. 250-01110/09
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre el garantiment de les 
compensacions als usuaris habituals dels peatges de l’auto-
pista AP-7 del Baix Penedès
Tram. 250-01111/09
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre l’alliberament del pe-
atge entre Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç de Castellet i 
la bonificació del peatge entre Manresa i Terrassa de la car-
retera C-16
Tram. 250-01112/09
Presentació p. 78

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
Tram. 270-00012/09
Debat de totalitat p. 79
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya p. 79
Tramesa a la Comissió p. 79
Termini per a proposar compareixences p. 79

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les infraestructures d’aigua i sanejament
Tram. 302-00127/09
Esmenes presentades p. 79

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la implantació del macrocomplex de lleure Eurovegas
Tram. 302-00128/09
Esmenes presentades p. 81

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les relacions financeres amb l’Administració general de 
l’Estat
Tram. 302-00129/09
Esmenes presentades p. 82

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques per a la recuperació de la memòria de la 
Catalunya del 1714
Tram. 302-00130/09
Esmenes presentades p. 83

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la funció pública
Tram. 302-00132/09
Esmenes presentades p. 85

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política general d’equitat en el sistema educatiu
Tram. 302-00133/09
Esmenes presentades p. 87

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la transparència en l’ús dels recursos públics
Tram. 302-00134/09
Esmenes presentades p. 87

4. INFORMACIÓ

4.44. Edictes

Edicte
del 23 d’abril de 2012, de notificació de l’acord pres per 
la Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 28 de fe-
brer de 2012, d’oposició a la tramitació de la Proposició de 
llei de dotació dels agents de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra i dels agents dels cossos de policies 
locals d’armilles interiors individuals de protecció balística 
i antiganivet i guants antitall i antipunxada p. 89

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/09
Incorporació d’especialistes o tècnics p. 89

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària
Tram. 406-00002/09
Constitució de la Comissió i ratificació de la presidenta p. 89

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 228/IX, sobre 
la tramitació parlamentària del Projecte de llei de governs lo-
cals i del Projecte de llei de finançament local
Tram. 290-00217/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 90

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. 91

Control del compliment de la Resolució 353/IX, 
sobre l’actuació de la Direcció General de la Inspecció de 
Treball davant Yamaha per a vetllar pels drets dels treballa-
dors en llurs reivindicacions
Tram. 290-00341/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 91

Control del compliment de la Resolució 354/IX, sobre 
l’aplicació del Decret 164/2010, de regulació dels habitatges 
d’ús turístic
Tram. 290-00342/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 92

Control del compliment de la Resolució 355/IX, 
sobre els recursos per a la vigilància i el control de les condi-
cions de treball i la lluita contra la sinistralitat laboral
Tram. 290-00343/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 92

Control del compliment de la Resolució 357/IX, sobre 
les actuacions per a garantir la continuïtat i la producció de 
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Sharp a Sant Cugat del Vallès i sobre el nou expedient de 
regulació d’ocupació
Tram. 290-00345/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 93

Control del compliment de la Resolució 358/IX, sobre 
la dinamització social i econòmica de les comarques prope-
res a la central nuclear Ascó I
Tram. 290-00346/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 93

Control del compliment de la Resolució 359/IX, sobre 
l’adaptació del nombre d’accions de formació ocupacional 
del Servei d’Ocupació de Catalunya a les necessitats del 
mercat laboral
Tram. 290-00347/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 94

Control del compliment de la Resolució 361/IX, sobre 
la reclamació a les societats gestores de drets d’autor de la 
devolució dels imports recaptats pel cànon digital del 2003 
ençà
Tram. 290-00349/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 95

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 47/IX, sobre 
les relacions i els compromisos institucionals amb els ajun-
taments
Tram. 390-00047/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 95

Control del compliment de la Moció 62/IX, sobre la 
situació dels serveis penitenciaris
Tram. 390-00062/09
Sol·licitud de pròrroga p. 96
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 96

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 de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre les presumptes irregularitats en 
les adjudicacions de determinades obres per part de GISA
Tram. 354-00019/09
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre les presumptes irregularitats en 
les adjudicacions de determinades obres per part de GISA
Tram. 354-00020/09
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió cor-
responent amb el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre el cas GISA
Tram. 354-00023/09
Rebuig de la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions per a 
mantenir la qualitat dels serveis assistencials sanitaris da-
vant del procés de les negociacions entre els sindicats i la 
patronal del sector
Tram. 354-00044/09
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre els canvis a l’organi-
grama del Departament de Salut
Tram. 354-00048/09
Retirada de la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre els canvis en el des-
plegament territorial dels dispositius del Servei d’Emergèn-
cies Mèdiques
Tram. 354-00076/09
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-

nomia i Coneixement sobre l’actualització de la balança fis-
cal de Catalunya amb l’Administració central del període 
2006-2009
Tram. 354-00093/09
Acord sobre la sol·licitud p. 97

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la situació de la secció de crèdit 
de la cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 354-00107/09
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el procés de fragmen-
tació de l’Institut Català de la Salut
Tram. 354-00109/09
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació del trans-
port sanitari urgent i programat
Tram. 354-00148/09
Acord sobre la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre les mesures i els ajustaments 
econòmics previstos en els pressupostos de la Generalitat
Tram. 354-00150/09
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les patrulles de veïns 
organitzades en pobles de les terres de Lleida
Tram. 354-00156/09
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les causes de l’incre-
ment de morts en accident de trànsit els dos primers mesos 
del 2012 i les actuacions per a afrontar-les
Tram. 354-00157/09
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre les actuacions del Govern amb 
relació a les participacions preferents de les caixes d’estal-
vis
Tram. 354-00160/09
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’augment d’incendis 
forestals durant els primers mesos del 2012 i les previsions 
per a la campanya d’estiu contra els incendis forestals
Tram. 354-00163/09
Rebuig de la sol·licitud p. 98

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’existència d’un local 
vinculat al grup Militia a Barcelona
Tram. 354-00164/09
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre els resultats de la balança fiscal 
de Catalunya amb el sector públic central del 2006 al 2009
Tram. 354-00167/09
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre la situació dels 
funcionaris públics dels serveis penitenciaris, especialment 
del personal interí que desenvolupa tasques de rehabilitació
Tram. 354-00169/09
Rebuig de la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les relacions del Go-
vern amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya
Tram. 354-00170/09
Acord sobre la sol·licitud p. 99



30 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 307

SUMARI 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 354-00171/09
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior perquè informi sobre l’actu-
ació del Departament durant la jornada de vaga general del 
29 de març, especialment pel que fa als incidents produïts a 
Barcelona en finalitzar la manifestació convocada pels sin-
dicats
Tram. 354-00177/09
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el dispositiu policial 
previst per a la vaga general del 29 de març de 2012
Tram. 354-00180/09
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incidents que van 
tenir lloc a Barcelona durant la vaga general del 29 de març 
de 2012
Tram. 354-00181/09
Acord sobre la sol·licitud p. 99

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les detencions i les 
situacions relatives a la seguretat durant la vaga general del 
29 de març de 2012
Tram. 354-00184/09
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les actuacions dels 
Mossos d’Esquadra durant les manifestacions del 29 de 
març de 2012
Tram. 354-00185/09
Acord sobre la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la situació creada per 
l’aplicació a les competicions esportives de la taxa de ser-
veis policials
Tram. 354-00186/09
Rebuig de la sol·licitud p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre les mesures anuncia-
des pel Ministeri de Sanitat i Consum amb relació al copa-
gament
Tram. 354-00188/09
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les patrulles de veïns 
organitzades en municipis del Segrià, les Garrigues, el Baix 
Llobregat, el Baix Camp i el Tarragonès
Tram. 354-00189/09
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’increment de morts 
en accident de trànsit a les carreteres de les demarcacions 
de Lleida i Girona al gener i al febrer del 2012
Tram. 354-00190/09
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incendis forestals 
dels primers mesos del 2012 i les previsions per a la cam-
panya d’estiu
Tram. 354-00191/09
Sol·licitud i tramitació p. 100

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els enfrontaments en-
tre bandes juvenils
Tram. 354-00192/09
Sol·licitud i tramitació p. 101

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia i 
Coneixement sobre la política de taxes i beques
Tram. 354-00193/09
Sol·licitud i tramitació p. 101

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Maite Vilalta Ferrer, 
professora titular d’hisenda pública, amb relació a la Propo-
sició de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01100/09
Acord sobre la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Lluís Manuel Alon-
so González, catedràtic de dret financer i tributari de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01101/09
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Valentí Pich, presi-
dent del Consell General de Col·legis d’Economistes, amb 
relació a la Proposició de llei de publicació de les balances 
fiscals
Tram. 352-01102/09
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Joan B. Casas, de-
gà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01103/09
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de José Andrés Ro-
zas, degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat 
Abat Oliba CEU, amb relació a la Proposició de llei de publi-
cació de les balances fiscals
Tram. 352-01104/09
Rebuig de la sol·licitud p. 101

Proposta de compareixença de Guillem López Ca-
sasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu 
Fabra i conseller del Banc d’Espanya, amb relació a la Pro-
posició de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01105/09
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Joan Ramon Rovira 
Homs, cap del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de publicació de les balances 
fiscals
Tram. 352-01106/09
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Núria Bosch Roca, 
catedràtica d’hisenda pública de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals
Tram. 352-01107/09
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Marta Espasa i 
Queralt, professora d’hisenda pública de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 352-01108/09
Acord sobre la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Joan Francesc Co-
rona Ramon, catedràtic d’economia aplicada de la Universi-
tat de Barcelona i director acadèmic de l’Institut de l’Empre-
sa Familiar, amb relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 352-01109/09
Rebuig de la sol·licitud p. 102

Proposta de compareixença de Germà Bel Queralt, 
catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals
Tram. 352-01110/09
Rebuig de la sol·licitud p. 102
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Proposta de compareixença de Jordi Pons Novell, 
catedràtic d’economia aplicada de la Facultat d’Economia 
i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01111/09
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Núria Bosch Roca, 
catedràtica d’hisenda pública de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals
Tram. 352-01112/09
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Marta Espasa Que-
ralt, professora titular d’hisenda pública de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 352-01113/09
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença d’Elisenda Paluzie 
Hernández, degana de la Facultat d’Economia i Empresa de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01114/09
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Núria Bosch i Roca, 
catedràtica d’hisenda pública i coautora de l’estudi Resul-
tats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de pu-
blicació de les balances fiscals
Tram. 352-01115/09
Acord sobre la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Joan Francesc Co-
rona Ramon, catedràtic d’hisenda pública i coautor de l’es-
tudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Admi-
nistració central 2002-2005, amb relació a la Proposició de 
llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01116/09
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Joan Carles Cos-
tas Terrones, professor titular d’hisenda pública i coautor de 
l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Ad-
ministració central 2002-2005, amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01117/09
Rebuig de la sol·licitud p. 103

Proposta de compareixença de Marta Espasa i 
Queralt, professora titular d’hisenda pública i coautora de 
l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Ad-
ministració central 2002-2005, amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01118/09
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Guillem López Ca-
sasnovas, catedràtic d’economia i coautor de l’estudi Re-
sultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de pu-
blicació de les balances fiscals
Tram. 352-01119/09
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença d’Eduard Rius i Pey, 
expert en economia de la salut i coautor de l’estudi Resultats 
de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 
2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 352-01120/09
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Joan Ramon Rovi-
ra i Homs, director del Gabinet d’Estudis Econòmics de la 
Cambra de Comerç de Barcelona i coautor de l’estudi Re-
sultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de pu-
blicació de les balances fiscals
Tram. 352-01121/09
Acord sobre la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Xavier Sala i Mar-
tín, catedràtic d’economia i coautor de l’estudi Resultats de 

la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 
2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 352-01122/09
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vi-
lanova, catedràtic d’hisenda pública i coautor de l’estudi Re-
sultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de pu-
blicació de les balances fiscals
Tram. 352-01123/09
Rebuig de la sol·licitud p. 104

Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i 
Balcells, professor titular de teoria econòmica i coautor de 
l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Ad-
ministració central 2002-2005, amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01124/09
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Maite Vilalta i Fer-
rer, professora titular d’hisenda pública i coautora de l’estudi 
Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administra-
ció central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01125/09
Acord sobre la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Maties Vives i 
March, economista i coautor de l’estudi Resultats de la ba-
lança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-
2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
balances fiscals
Tram. 352-01126/09
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’Antoni Zabalza i 
Martí, catedràtic de teoria econòmica i coautor de l’estudi 
Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administra-
ció central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01127/09
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de José Antonio Mar-
tínez Álvarez, director general de l’Institut d’Estudis Fiscals, 
amb relació a la Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01128/09
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença d’Àngel de la Fuente, 
membre de l’Institut d’Anàlisi Econòmica del Consell Superi-
or d’Investigacions Científiques, amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01129/09
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de Mikel Buesa, cate-
dràtic d’economia de la Universitat Complutense de Madrid, 
amb relació a la Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01130/09
Rebuig de la sol·licitud p. 105

Proposta de compareixença de María Ángeles Gar-
cía Frías, professora titular de la Facultat de Dret de la Uni-
versitat de Salamanca, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01131/09
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre les línies d’actu-
ació de l’Agència i les prioritats en la lluita contra el frau fiscal
Tram. 356-00009/09
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Nadal 
i Farreras, exconseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
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post perquè informi sobre les presumptes irregularitats en 
les adjudicacions de determinades obres per part de GISA
Tram. 356-00011/09
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença del director o direc-
tora general de CatalunyaCaixa davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la inter-
venció del Fons de reestructuració ordenada bancària en el 
seu capital
Tram. 356-00198/09
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença del director o direc-
tora general d’Unnim davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la intervenció del 
Fons de reestructuració ordenada bancària en el seu capital
Tram. 356-00199/09
Rebuig de la sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença dels representants del 
Fons de reestructuració ordenada bancària als òrgans de 
direcció d’Unnim Banc i Catalunya Banc davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informin sobre 
llurs funcions i sobre el futur d’aquestes entitats
Tram. 356-00210/09
Acord sobre la sol·licitud p. 106

Sol·licitud de compareixença de la directora gene-
ral de l’Institut Català del Crèdit Agrari 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. 356-00308/09
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de Francesc Bonet 
davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió 
del Servei d’Emergències Mèdiques
Tram. 356-00310/09
Retirada de la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Junta Directiva del Centre d’Anàlisi i Programes Sanita-
ris perquè expliqui el document «Per un millor sistema públic 
de pensions»
Tram. 356-00318/09
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de Josep Prat i Domè-
nech, president del Consell d’Administració de l’Institut Ca-
talà de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre les seves responsabilitats a l’Institut i als grups USP 
Hospitals i Innova
Tram. 356-00319/09
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença d’Abelardo García de 
Lorenzo Mateos, president de la Societat Espanyola de Nu-
trició Parenteral i Enteral, perquè informi dels objectius i els 
estudis d’aquesta entitat
Tram. 356-00322/09
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença d’Eliseu Muní i Vives, 
president del Consell Català de la Producció Integrada, da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la problemàtica de la producció integrada
Tram. 356-00324/09
Acord sobre la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença de la delegada del 
Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre la denúncia d’un ciutadà contra agents de 
la Guàr dia Civil de l’aeroport de Barcelona - el Prat per una 
presumpta agressió per negar-se a parlar en castellà el 27 
de gener de 2012
Tram. 356-00331/09
Rebuig de la sol·licitud p. 107

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana del Consum davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè expliqui les actuacions de 
l’Agència amb relació a la problemàtica de les participacions 
preferents
Tram. 356-00335/09
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui la visió de la seva entitat sobre la 
problemàtica de les participacions preferents
Tram. 356-00336/09
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la 
visió de la seva entitat sobre la problemàtica de les partici-
pacions preferents
Tram. 356-00337/09
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de la Banca davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la visió 
de la seva entitat sobre la problemàtica de les participacions 
preferents
Tram. 356-00338/09
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de l’Agència Catalana del Consum davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
problemàtica derivada de la comercialització de participa-
cions preferents d’entitats financeres i les actuacions per a 
preservar els drets dels consumidors afectats
Tram. 356-00349/09
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la problemàtica derivada 
de la comercialització de participacions preferents d’enti-
tats financeres i les actuacions per a preservar els drets dels 
consumidors afectats
Tram. 356-00350/09
Acord sobre la sol·licitud p. 108

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la problemàtica derivada de la comercialització de 
participacions preferents d’entitats financeres i les actuaci-
ons per a preservar els drets dels consumidors afectats
Tram. 356-00351/09
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Banca davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
problemàtica derivada de la comercialització de participa-
cions preferents d’entitats financeres i les actuacions per a 
preservar els drets dels consumidors afectats
Tram. 356-00352/09
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’agrupació de bombers de Comissions Obreres perquè 
exposi la situació del Cos de Bombers després de les re-
tallades pressupostàries del Departament d’Interior i les 
possibles conseqüències en la prestació dels serveis i en la 
campanya contra els incendis forestals del 2012
Tram. 356-00453/09
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat SAP-UGT del Cos de Mossos d’Esquadra da-
vant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació 
del Cos de Mossos d’Esquadra després de les retallades 
pressupostàries
Tram. 356-00460/09
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Mossos d’Esquadra-CCOO davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre la situació del Cos de 
Mossos d’Esquadra després de les retallades pressupos-
tàries
Tram. 356-00461/09
Rebuig de la sol·licitud p. 109
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Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat SPC dels Mossos d’Esquadra davant la Co-
missió d’Interior perquè informi sobre la situació del Cos 
de Mossos d’Esquadra després de les retallades pressu-
postàries
Tram. 356-00462/09
Rebuig de la sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Prevenció i la Rehabilitació Integral 
de les Dependències davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre els objectius i les actuacions de l’entitat en l’àm-
bit de les dependències
Tram. 356-00463/09
Acord sobre la sol·licitud p. 109

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern 
a Lleida davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la seva 
visió sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de 
les terres de Lleida
Tram. 356-00476/09
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat Autònom de Policia de la Unió General de Tre-
balladors davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la se-
va visió sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles 
de les terres de Lleida
Tram. 356-00477/09
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Mossos d’Esquadra de Comissions Obreres 
davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la seva visió 
sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de les 
terres de Lleida
Tram. 356-00478/09
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió 
d’Interior perquè expliqui la seva visió sobre les patrulles de 
veïns organitzades en pobles de les terres de Lleida
Tram. 356-00479/09
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·lectiu Autònom de Treballadors - Mossos d’Esquadra 
davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la seva visió 
sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de les 
terres de Lleida
Tram. 356-00480/09
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos davant la Comissió d’Interior perquè 
expliqui la seva visió sobre les patrulles de veïns organitza-
des en pobles de les terres de Lleida
Tram. 356-00481/09
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Co-
missió d’Interior perquè expliqui la seva visió sobre les patru-
lles de veïns organitzades en pobles de les terres de Lleida
Tram. 356-00482/09
Rebuig de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi sobre la saturació dels serveis d’urgències i de les mesu-
res adoptades per a fer front a l’epidèmia de grip
Tram. 356-00485/09
Acord sobre la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi de les causes de l’increment de morts en accident de 
trànsit els dos primers mesos del 2012 i les actuacions per 
a afrontar-les
Tram. 356-00486/09
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de Vicenç Navarro, 
catedràtic de ciències polítiques i socials de la Universitat 
Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Economia, Finances i 

Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les reta-
llades del Govern
Tram. 356-00487/09
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez, governador del Banc d’Espanya, da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre 
les actuacions del Govern amb relació a les participacions 
preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00488/09
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de Julio Segura 
Sánchez, director de la Comissió Nacional del Mercat de Va-
lors, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
sobre les actuacions del Govern amb relació a les participa-
cions preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00489/09
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Conesa Ba-
diella, director de l’Agència Catalana del Consum, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les ac-
tuacions del Govern amb relació a les participacions prefe-
rents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00490/09
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença d’Isidre Fainé, presi-
dent de .la Caixa., davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a 
les participacions preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00491/09
Rebuig de la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, presi-
dent de CatalunyaCaixa, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb 
relació a les participacions preferents de les caixes d’estal-
vis
Tram. 356-00492/09
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Jordi Mestres, di-
rector general d’Unnim, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb 
relació a les participacions preferents de les caixes d’estal-
vis
Tram. 356-00493/09
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Manuel Troya-
no, director general de Caixa Penedès, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del 
Govern amb relació a les participacions preferents de les 
caixes d’estalvis
Tram. 356-00494/09
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, pre-
sident de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb 
relació a les participacions preferents de les caixes d’estal-
vis
Tram. 356-00495/09
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Manuel Pardos Vi-
cente, president de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes 
i Assegurances de Catalunya, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Go-
vern amb relació a les participacions preferents de les cai-
xes d’estalvis
Tram. 356-00496/09
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de Gonzalo Bernar-
dos Domínguez, vicerector d’Economia de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè expliqui les conseqüències de les retallades 
del Govern
Tram. 356-00497/09
Rebuig de la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de M. Carme Saba-
ter i Sánchez, directora de la Coordinadora d’Usuaris de la 
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Sanitat, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè expliqui les conseqüències de les retallades 
del Govern
Tram. 356-00498/09
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè expliqui les conseqüències de les retallades 
del Govern
Tram. 356-00499/09
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença de Xavier Puig, pre-
sident de la Confederació d’Associacions Empresarials del 
Tercer Sector Social, davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les 
retallades del Govern
Tram. 356-00500/09
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat SAP-UGT davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de 
les retallades del Govern
Tram. 356-00501/09
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat CAT davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les reta-
llades del Govern
Tram. 356-00502/09
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença de Toni Castejón, 
representant de Comissions Obreres, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00503/09
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat SPC davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les reta-
llades del Govern
Tram. 356-00504/09
Rebuig de la sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença de Manel Parada, 
representant de Comissions Obreres, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00505/09
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença de Pere Hervas, re-
presentant del sindicat CATAC, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00506/09
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença de Carles Membrado 
Garcia, representant del sindicat CATAC, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00507/09
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença d’Albert Anton Rius, 
representant de Comissions Obreres, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00508/09
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat CSIF davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les reta-
llades del Govern
Tram. 356-00509/09
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de la Unió General de Treballadors davant la Comissió 

d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00510/09
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Interins de la Generalitat davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les 
conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00511/09
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença de Manuel Espinola, 
representant de Comissions Obreres, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00512/09
Rebuig de la sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença de Guillem Sabaté, 
representant de Comissions Obreres, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00513/09
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Dempeus davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de 
les retallades del Govern
Tram. 356-00514/09
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença d’Albert Tomàs Torre-
lles, president de Metges de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00515/09
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença de Juan Torres López, 
catedràtic d’economia de la Universitat de Sevilla, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expli-
qui les conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00516/09
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença de Francisco Álvarez 
Molina, director d’Ética Family Office, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00517/09
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença de Carme Borbonès i 
Brescó, presidenta de Càritas Catalunya, davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les 
conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00518/09
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença de Josep Marquès i 
Baró, president de Creu Roja Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les con-
seqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00519/09
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença d’Imma Fuyà Lassnig, 
presidenta de la Federació de Pares d’Alumnes de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Go-
vern
Tram. 356-00520/09
Rebuig de la sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença de Rosa Cadenas, 
presidenta de l’associació Dincat, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conse-
qüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00521/09
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de Cándido Conde-
Pumpido, representant de l’Associació d’Afectats pel Ces-
sament d’Operacions de Spanair, davant la Comissió d’Eco-
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nomia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00526/09
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de Jordi Mauri, re-
presentant del comitè d’empresa de Spanair i de la Unió 
Sindical Obrera de Catalunya, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00527/09
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Batlle More-
no, administrador concursal del concurs voluntari de credi-
tors de Spanair, davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00528/09
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de Jordi Pérez, delegat 
de la Confederació General del Treball a l’empresa Newco de 
Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00529/09
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià 
Calvet i Valera, secretari de Territori i Mobilitat i president de 
Cimalsa, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00530/09
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de Jordi Rafael Bagó, 
conseller de Volcat 2009, SL, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00531/09
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Felipe Muntadas-
Prim Lafita, director general d’Avançsa, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00532/09
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença d’Agustín Cordón, 
director general de Fira de Barcelona, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00533/09
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Joan Gaspart, pre-
sident del Consorci de Turisme de Barcelona, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00534/09
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença d’Albert Carreras de 
Odriozola, secretari d’Economia i Finances i president del 
Consell d’Administració de Catalana d’Iniciatives, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00535/09
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Manuel Albanell, 
director general d’Iniciatives Empresarials Aeronàutiques, 
SA, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00536/09
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Benny Zakrisson, 
vicepresident executiu de Scandinavian Airlines, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00537/09
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Ferran Soriano, ex-
president del Consell d’Administració de Spanair, davant la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00538/09
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de Ricardo Oso An-
drés, representant de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per-
què informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00539/09
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de Carlos Caballero 
Martínez, representant del sindicat CTA, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00540/09
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de Federico Cárdenas 
Ares, representant del Sindicat Independent de TCP de Líni-
es Aèries, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00541/09
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de Cristina Artigas 
Ansón, representant del Sindicat de Tripulants Auxiliars de 
Vol de Línies Aèries, davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00542/09
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de Vicente López Na-
varro, representant de la Unió General de Treballadors, da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00543/09
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de Luis Enrique Can-
tón García, representant de l’Associació Sindical Espanyola 
de Tècnics de Manteniment Aeronàutic, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00544/09
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de Natalia Castaño 
Graham, representant de Comissions Obreres, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00545/09
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Castells i Oli-
veres, exconseller d’Economia i Finances, davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00546/09
Rebuig de la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Nadal, ex-
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00547/09
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Indústria davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00548/09
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Mercedes Hernán-
dez Segovia, representant de Spanair, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00549/09
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Rafael Suñol, exvi-
cepresident executiu de Catalana d’Iniciatives, davant la Co-
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missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00550/09
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Balaguer, exdi-
rector d’Aeroports de Catalunya, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00551/09
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Joan Roca Sagar-
ra, secretari del Consell d’Administració de Catalana d’Inici-
atives, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00552/09
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Miquel Martí Es-
cursell, vicepresident de Femcat, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00553/09
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Carod-
Rovira, exvicepresident de la Generalitat, davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00554/09
Rebuig de la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Josep Huguet, ex-
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00555/09
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Josep-Ramon 
Sanromà i Celma, conseller delegat de l’Institut Català de 
Finances, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00556/09
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Afectats pel Cessament d’Operacions de 
Spanair davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi dels perjudicis que ha generat el tanca-
ment de Spanair als afectats
Tram. 356-00560/09
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Valentí Fuster Ca-
rulla, president de la Fundació SHE, davant la Comissió de 
Salut perquè informi sobre l’activitat de la fundació
Tram. 356-00561/09
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Jofre Farrés, se-
cretari general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes 
i Assegurances de Catalunya, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè informi sobre els afectats 
per les participacions preferents
Tram. 356-00562/09
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòm-
bia davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè 
presenti les conclusions de la Missió Internacional de Verifi-
cació dels Drets Humans a Colòmbia
Tram. 356-00575/09
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Sodepau davant la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat perquè informi sobre la situació de la població kurda a 
Turquia
Tram. 356-00582/09
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del CIEMEN davant la Comissió de Cooperació i Solidari-

tat perquè informi sobre la situació de la població kurda a 
Turquia
Tram. 356-00583/09
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de Ramon Bagó i Agu-
lló, president del Grup Serhs, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre les relacions del seu grup empresarial 
amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya
Tram. 356-00610/09
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença d’Albert Folia i Maes-
tre, Jaume Estany i Ricart i Jaume Tort i Bardolet, membres 
de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i d’una 
representació del comitè d’empresa de l’hospital perquè in-
formin sobre la situació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau
Tram. 356-00611/09
Acord sobre la sol·licitud p. 121

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
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Univer-
sitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats perquè informi sobre la política universitària
Tram. 356-00616/09
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Fundació per la Pau davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat perquè exposi les preocupacions i recomanaci-
ons sobre l’adopció d’un tractat que reguli el comerç inter-
nacional d’armes
Tram. 356-00617/09
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè exposi les preocupacions i 
recomanacions sobre l’adopció d’un tractat que reguli el co-
merç internacional d’armes
Tram. 356-00618/09
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de Joan Mateo An-
drés, president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
perquè informi sobre les dades de l’informe PISA
Tram. 356-00619/09
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Eu-
ropea perquè expliqui el contingut i els resultats de la reunió 
dels presidents dels territoris que formen l’Euroregió Piri-
neus Mediterrània i de les tres reunions sectorials
Tram. 356-00620/09
Sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença del secretari general 
de l’Esport davant la Comissió d’Interior perquè informi so-
bre la situació creada per l’aplicació a les competicions es-
portives de la taxa de serveis policials
Tram. 356-00621/09
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Federacions Esportives Catalanes davant la 
Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament 
de la taxa de serveis policials llurs activitats esportives
Tram. 356-00624/09
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Ciclisme davant la Comissió 
d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la ta-
xa de serveis policials les seves activitats esportives
Tram. 356-00625/09
Rebuig de la sol·licitud p. 122
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Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Atletisme davant la Comissió 
d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la ta-
xa de serveis policials les seves activitats esportives
Tram. 356-00626/09
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Motociclisme davant la Comis-
sió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la 
taxa de serveis policials les seves activitats esportives
Tram. 356-00627/09
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Automobilisme davant la Comis-
sió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la 
taxa de serveis policials les seves activitats esportives
Tram. 356-00628/09
Rebuig de la sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Triatló davant la Comissió d’In-
terior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de 
serveis policials les seves activitats esportives
Tram. 356-00629/09
Rebuig de la sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Dincat davant la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè donin a conèixer les activitats de la federació, 
les prioritats de la junta i la situació de les persones amb 
discapacitat
Tram. 356-00630/09
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern 
de la Generalitat a Barcelona davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre la carta enviada a l’Ajunta-
ment de Vilassar de Dalt (Maresme) en què dóna suport a la 
decisió d’aquest ajuntament de no hissar la bandera d’Espa-
nya i sobre la seva insubmissió a la Llei de banderes
Tram. 356-00631/09
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi 
Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè expliqui les aportacions fetes al procés de 
consulta pública de la Comissió Europea per a elaborar un 
pla per a preservar els recursos hídrics i avaluar l’aplicació, 
els objectius assolits i les deficiències de la política d’aigua 
a Europa
Tram. 356-00632/09
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Duran 
i Lleida, president de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat i  
de la Comissió Mixta de Traspassos, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la supressió de 
la seu de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions 
a Barcelona
Tram. 356-00633/09
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença de Joan Carles Galle-
go, secretari general de Comissions Obreres, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els efectes de 
la reforma laboral
Tram. 356-00634/09
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Álva-
rez, secretari general de la Unió General de Treballadors, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els 
efectes de la reforma laboral
Tram. 356-00635/09
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de Xavier Martínez 
Celorrio i Antoni Marín Saldo, professors, davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats perquè presentin l’estudi 
Educació i mobilitat social a Catalunya
Tram. 356-00636/09
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de Rafael Romero, 
president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Ca-

talunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per-
què exposi l’informe La construcció catalana durant el 2011. 
Perspectives per al 2012. Propostes
Tram. 356-00637/09
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les 
accions del Departament d’Empresa i Ocupació per a la pro-
moció i l’impuls de l’emprenedoria social
Tram. 356-00643/09
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòm-
bia davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè 
presenti l’entitat, els seus objectius i les línies de treball
Tram. 356-00645/09
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalu-
nya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expli-
qui la situació dels centres especials de treball
Tram. 356-00646/09
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Grup Dincat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliqui la situació dels centres especials de treball
Tram. 356-00647/09
Sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comissió de 
la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00648/09
Acord sobre la sol·licitud p. 125

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

Sessió informativa de la Comissió de la Infància 
amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 355-00072/09
Substanciació p. 125

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
l’estat d’execució de l’obra pública
Tram. 355-00078/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 125

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra 
durant els incidents que van tenir lloc a Barcelona amb mo-
tiu de la vaga general
Tram. 355-00111/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 125

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre l’actualització de la balança fiscal de Catalunya 
amb l’Administració central del període 2006-2009
Tram. 355-00113/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 125

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre els resultats de la balança fiscal de Catalunya 
amb el sector públic central del 2006 al 2009
Tram. 355-00114/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 126

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperati-
va de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 355-00115/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 126

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior perquè informi sobre l’actuació del De-
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partament durant la jornada de vaga general del 29 de març, 
especialment pel que fa als incidents produïts a Barcelona 
en finalitzar la manifestació convocada pels sindicats
Tram. 355-00116/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 126

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les actuacions per a mantenir la 
qualitat dels serveis assistencials sanitaris davant del pro-
cés de les negociacions entre els sindicats i la patronal del 
sector
Tram. 355-00117/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 126

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre els canvis en el desplegament ter-
ritorial dels dispositius del Servei d’Emergències Mèdiques
Tram. 355-00118/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 126

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el procés de fragmentació de l’Ins-
titut Català de la Salut
Tram. 355-00119/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 126

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la situació del transport sanitari ur-
gent i programat
Tram. 355-00120/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 126

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre les relacions del Govern amb el 
Consorci de Salut i Social de Catalunya
Tram. 355-00121/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 127

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la situació de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau
Tram. 355-00122/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 127

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

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00283/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00284/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença de Carme Forcadell, membre del 
Secretariat de l’Assemblea Nacional Catalana, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00285/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Municipis per la Independència amb relació al Projec-
te de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00286/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

Compareixença de Muriel Casals i Couturier, presi-
denta d’Òmnium Cultural, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00287/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

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 referen-
dàries
Tram. 353-00288/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

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 popu-
lars no referendàries
Tram. 353-00289/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director 
de l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret consti-
tucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00290/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ci-
ència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00291/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

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 referen-
dàries
Tram. 353-00292/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

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 Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 353-00293/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació de la Xarxa 
Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00294/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació de la comissió 
organitzadora de les consultes sobre la independència de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 353-00295/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 353-00296/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 128

Compareixença d’una representació de la comissió 
promotora de la iniciativa legislativa popular per a la prohibi-
ció dels conreus transgènics amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00297/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença d’una representació dels sindicats 
Unió General de Treballadors i Comissions Obreres amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00298/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de Jordi Pacheco, politicòleg ex-
pert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00299/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00300/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença d’Àlex Saiz Arnaiz, catedràtic de 
dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00301/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129
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Compareixença de Víctor Ferreres, professor titular 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00302/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de Manuel Gerpe, catedràtic de 
dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 353-00303/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de Luis Aguiar de Luque, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat Carlos III, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00304/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 129

Compareixença de Quim Torra, membre de Sobi-
rania i Justícia, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 353-00305/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Montserrat Guibernau, profes-
sora de ciència política al Queen Mary College de la Univer-
sitat de Londres, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 353-00306/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Joan Ramon Resina, professor 
de la Universitat de Standford, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00307/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Carles Boix, catedràtic de cièn-
cia política de la Universitat de Princeton, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00308/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença d’Hèctor López Bofill, professor 
de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00309/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

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. 353-00310/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença d’Antoni Abat, professor de dret 
constitucional d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00311/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, 
catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 353-00312/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

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. 353-00313/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’Esther Mitjans Perelló, directora 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00314/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’Antoni Molas i Casas, president 
del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00315/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Maria Petra Saiz Antón, pre-
sidenta 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. 353-00316/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’Agustí Cerrillo i Martínez, director 
dels Estudis de Dret i del Postgrau d’Administració electròni-
ca de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00317/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’Óscar Rebollo Izquierdo, profes-
sor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 353-00318/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 353-00319/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Maite Vilalta Ferrer, professora 
titular d’hisenda pública, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals
Tram. 353-00320/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Guillem López Casasnovas, ca-
tedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra i conse-
ller del Banc d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals
Tram. 353-00321/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Joan Ramon Rovira Homs, cap 
del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 353-00322/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica 
d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de publicació de les balances 
fiscals
Tram. 353-00323/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Marta Espasa i Queralt, profes-
sora d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de publicació de les balances 
fiscals
Tram. 353-00324/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’Elisenda Paluzie Hernández, de-
gana de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publica-
ció de les balances fiscals
Tram. 353-00325/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença del president i de la direcció del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar so-
bre el projecte de la Biblioteca Digital de Catalunya
Tram. 357-00085/09
Substanciació p. 132

Compareixença de representants del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a exposar les perspectives 
de futur del Consorci
Tram. 357-00146/09
Substanciació p. 132
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Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana d’Escoles de Música davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats per a valorar les perspectives del 
curs 2011-2012
Tram. 357-00178/09
Substanciació p. 132

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Catalana d’Escoles de Música i Dansa davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre 
la situació de les escoles de música i de dansa municipals i 
les subvencions que reben del Departament d’Ensenyament
Tram. 357-00242/09
Substanciació p. 133

Compareixença del director de l’Agència Tributà-
ria de Catalunya davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost per a informar sobre les línies d’actuació de 
l’Agència i les prioritats en la lluita contra el frau fiscal
Tram. 357-00316/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença dels representants del Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària als òrgans de direcció 
d’Unnim Banc i Catalunya Banc davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost per a informar sobre llurs fun-
cions i sobre el futur d’aquestes entitats
Tram. 357-00317/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença de la directora general de l’Insti-
tut Català del Crèdit Agrari davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost per a informar sobre la situació de la 
secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 357-00318/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’Eliseu Muní i Vives, president del 
Consell Català de la Producció Integrada, davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre 
la problemàtica de la producció integrada
Tram. 357-00319/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença del director de l’Agència Catala-
na del Consum davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost per a explicar les actuacions de l’Agència amb 
relació a la problemàtica de les participacions preferents
Tram. 357-00320/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalu-
nya davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
per a explicar la visió de la seva entitat sobre la problemàtica 
de les participacions preferents
Tram. 357-00321/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana de Caixes d’Estalvi davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost per a explicar la visió de la 
seva entitat sobre la problemàtica de les participacions pre-
ferents
Tram. 357-00322/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Espanyola de la Banca davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost per a explicar la visió de la seva en-
titat sobre la problemàtica de les participacions preferents
Tram. 357-00323/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença d’una representació de l’Agència 
Catalana del Consum davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost per a informar sobre la problemàtica 
derivada de la comercialització de participacions preferents 
d’entitats financeres i les actuacions per a preservar els 
drets dels consumidors afectats
Tram. 357-00324/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalu-
nya davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
per a informar sobre la problemàtica derivada de la comer-

cialització de participacions preferents d’entitats financeres 
i les actuacions per a preservar els drets dels consumidors 
afectats
Tram. 357-00325/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana de Caixes d’Estalvi davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost per a informar sobre la pro-
blemàtica derivada de la comercialització de participacions 
preferents d’entitats financeres i les actuacions per a preser-
var els drets dels consumidors afectats
Tram. 357-00326/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença d’una representació de l’Associ-
ació Espanyola de Banca davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost per a informar sobre la problemàti-
ca derivada de la comercialització de participacions prefe-
rents d’entitats financeres i les actuacions per a preservar 
els drets dels consumidors afectats
Tram. 357-00327/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença d’Alfons Conesa Badiella, direc-
tor de l’Agència Catalana del Consum, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre les 
actuacions del Govern amb relació a les participacions pre-
ferents de les caixes d’estalvis
Tram. 357-00328/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença de Manuel Pardos Vicente, presi-
dent de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost per a informar sobre les actuacions del 
Govern amb relació a les participacions preferents de les 
caixes d’estalvis
Tram. 357-00329/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença de Jofre Farrés, secretari general 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost per a informar sobre els afectats per les partici-
pacions preferents
Tram. 357-00330/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció d’Afectats pel Cessament d’Operacions de Spanair da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per 
a informar dels perjudicis que ha generat el tancament de 
Spanair als afectats
Tram. 357-00331/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença del delegat del Govern a Lleida da-
vant la Comissió d’Interior per a explicar la seva visió sobre 
les patrulles de veïns organitzades en pobles de les terres 
de Lleida
Tram. 357-00332/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença del director del Servei Català de 
Trànsit davant la Comissió d’Interior per a informar de les 
causes de l’increment de morts en accident de trànsit els 
dos primers mesos del 2012 i les actuacions per a afron-
tar-les
Tram. 357-00333/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’una representació de la Taula 
Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a presentar les 
conclusions de la Missió Internacional de Verificació dels 
Drets Humans a Colòmbia
Tram. 357-00334/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’una representació de Sodepau 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a infor-
mar sobre la situació de la població kurda a Turquia
Tram. 357-00335/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136
Substanciació p. 136
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Compareixença d’una representació del CIEMEN 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a infor-
mar sobre la situació de la població kurda a Turquia
Tram. 357-00336/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136
Substanciació p. 136

Compareixença d’una representació de la Fundació 
per la Pau davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per 
a exposar les preocupacions i recomanacions sobre l’adop-
ció d’un tractat que reguli el comerç internacional d’armes
Tram. 357-00337/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença d’una representació d’Amnistia In-
ternacional Catalunya davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat per a exposar les preocupacions i recomanacions 
sobre l’adopció d’un tractat que reguli el comerç internacio-
nal d’armes
Tram. 357-00338/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença del secretari d’Universitats i Recer-
ca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a 
informar sobre la política universitària
Tram. 357-00339/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença de Joan Mateo Andrés, president 
del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar 
sobre les dades de l’informe PISA
Tram. 357-00340/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’una representació de la Junta Di-
rectiva del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris per a expli-
car el document «Per un millor sistema públic de salut»
Tram. 357-00341/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença de Josep Prat i Domènech, pre-
sident del Consell d’Administració de l’Institut Català de la 
Salut, davant la Comissió de Salut per a informar sobre les 
seves responsabilitats a l’Institut i als grups USP Hospitals 
i Innova
Tram. 357-00342/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’Abelardo García de Lorenzo Ma-
teos, president de la Societat Espanyola de Nutrició Pa-
renteral i Enteral, per a informar dels objectius i els estudis 
d’aquesta entitat
Tram. 357-00343/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció per a la Prevenció i la Rehabilitació Integral de les De-
pendències davant la Comissió de Salut per a informar so-
bre els objectius i les actuacions de l’entitat en l’àmbit de les 
dependències
Tram. 357-00344/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença del director del Servei Català de la 
Salut davant la Comissió de Salut per a informar sobre la sa-
turació dels serveis d’urgències i les mesures adoptades per 
a fer front a l’epidèmia de grip
Tram. 357-00345/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença de Valentí Fuster Carulla, president 
de la Fundació SHE, davant la Comissió de Salut per a infor-
mar sobre l’activitat de la fundació
Tram. 357-00346/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença de Ramon Bagó i Agulló, president 
del Grup Serhs, davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre les relacions del seu grup empresarial amb el Consor-
ci de Salut i Social de Catalunya
Tram. 357-00347/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença d’Albert Folia i Maestre, Jaume Es-
tany i Ricart i Jaume Tort i Bardolet, membres de la Fundació 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i d’una representació 
del comitè d’empresa de l’hospital per a informar sobre la si-
tuació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 357-00348/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença d’una representació de la Coordi-
nadora d’Associacions de Famílies Acollidores davant la Co-
missió de la Infància per a exposar la seva posició amb rela-
ció al pacte nacional per a la infància i l’adolescència
Tram. 357-00349/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença de representants de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància per 
a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 357-00350/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 524/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un pla de desenvo-
lupament turístic del Berguedà
Tram. 250-00702/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 23, 18.04.2012, DSPC-C 284

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’elaboració d’un pla de desenvolupament 
turístic del Berguedà (tram.250-00702/09), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
38811).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a portar a ter-
me, amb el Consell Comarcal i els ajuntaments del Ber-
guedà, un pla de foment turístic a la comarca que revalori 
i dinamitzi els recursos existents i impulsi, amb la parti-
cipació dels ens públics i privats, els projectes que s’iden-
tifiquin com a prioritaris, com ara el projecte de Coll de 
Pal, el Santuari de Queralt i la via verda del Carrilet, es-
pecialment beneficiosos per al creixement del turisme a 
la comarca.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

El secretari en funcions  El president
de la Comissió de la Comissió 
Joan Maria Sardà i Padrell Rafael Luna i Vivas

Resolució 525/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el condicionament de qualsevol 
ajuda de l’Administració a l’empresa Ficosa 
al diàleg previ amb els representants dels 
treballadors
Tram. 250-00752/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 23, 18.04.2012, DSPC-C 284

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 

resolució sobre l’exigència a Ficosa d’una justificació per 
a l’expedient de regulació d’ocupació temporal de l’antiga 
planta de Sony de Viladecavalls i sobre la concreció del 
seu pla de reconversió industrial (tram.250-00752/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 41668).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a exercir les 
seves funcions com a autoritat laboral de Catalunya i 
condicionar qualsevol ajuda de l’Administració pública a 
l’empresa Ficosa al fet que els acords i les decisions de 
futur que prengui l’empresa han de partir del diàleg previ 
amb els representants dels treballadors i, per tant, sense 
imposicions, pressions ni coaccions.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 526/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la col·laboració amb els sectors 
de l’economia social i cooperativa
Tram. 250-00820/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 23, 18.04.2012, DSPC-C 284

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la col·laboració amb els sectors de l’eco-
nomia social i cooperativa (tram.250-00820/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 47745) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg.48249).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Col·laborar amb els sectors de l’economia social i co-
operativa per a desenvolupar nous instruments financers, 
estudiar la possibilitat de formació d’agents d’inversions 
socials (social brokers) i la creació d’un mercat secundari 
de participacions financeres per a les empreses socials.

b) Estudiar la possibilitat de regular l’obligatorietat dels 
fons de pensions d’invertir un 10% en empreses no cotit-
zades i de l’economia social, solidària i cooperativa i de 
fer els tràmits necessaris en aquest sentit davant el Go-
vern de l’Estat.
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c) Potenciar la finestreta única d’ajuts i relacions amb 
l’Administració per a l’economia social i cooperativa.

d) Potenciar financerament les cooperatives petites i mit-
janes, mitjançant les agrupacions en corporacions em-
presarials que, a partir de l’arrelament al propi territori, 
tinguin el reconeixement i l’aval necessaris per a verte-
brar un mercat intern, en què els cicles econòmics es re-
ajustin dins del grup cooperatiu propi, mitjançant la soli-
daritat interempresarial.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 527/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la convocatòria del Comitè de Se-
guiment de la Renda Mínima d’Inserció amb 
motiu del canvi del model de pagament apli-
cat durant l’agost del 2011
Tram. 250-00838/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 23, 18.04.2012, DSPC-C 284

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la convocatòria del Comitè de Seguiment 
de la Renda Mínima d’Inserció per a informar del can-
vi del model de pagament aplicat durant l’agost del 2011 
(tram.250-00838/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar 
d’una manera immediata i d’acord amb el que estableix 
l’article 8.7 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la ren-
da mínima d’inserció, una reunió del Comitè de Segui-
ment de la Renda Mínima d’Inserció per a informar, fer 
una valoració i formular observacions i propostes sobre 
el canvi en el model de pagament aplicat durant el mes 
d’agost arran del Decret 384/2011, del 30 d’agost, de des-
plegament de l’esmentada Llei 10/1997, i, en conjunt, de 
les previsions del Govern sobre aquesta matèria.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Resolució 528/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la transparència en el sistema de 
gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 250-00840/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 23, 18.04.2012, DSPC-C 284

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la transparència en el sistema de gestió de 
la renda mínima d’inserció (tram.250-00840/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 48218).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar-li, en el termini d’un mes, un informe en què 
es detalli el cost econòmic que ha representat el canvi en 
el model de pagament de la renda mínima d’inserció, que 
inclogui les despeses del correu certificat, la contractació 
d’empreses de treball temporal o altres costos directes i 
indirectes.

b) Presentar-li, en el termini d’un mes, un informe en què 
s’explicitin estadísticament els casos de frau detectat en 
l’exercici 2011 –sobre la base del marc legal anterior al 
Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la 
Llei 10/1997–, que desglossi els diferents supòsits i llur 
cost global i, a partir d’aleshores, anar-lo presentant amb 
periodicitat anual, d’acord amb la normativa vigent.

c) Presentar-li, per mitjà del Comitè de Seguiment de la 
Renda Mínima d’Inserció i de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació del Parlament, un informe semestral en què es 
detallin les dades sobre els perfils sociofamiliars dels sol-
licitants i els perceptors de la renda mínima d’inserció, 
que desglossi els motius dels casos no admesos, tot plegat 
amb desagregació mensual i comarcal.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas
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Resolució 529/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la col·laboració amb l’Ajuntament 
de Portbou relativa al projecte de l’Espai Wal-
ter Benjamin
Tram. 250-00807 i 250-00830/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 22, 18.04.2012, DSPC-C 283

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’atorgament de la subvenció a l’Ajunta-
ment de Portbou per a acabar les obres de l’Espai Memo-
rial Walter Benjamin i sobre la presentació d’un pla de 
finançament d’aquest centre (tram.250-00807/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 48247), i el text de la Proposta de resolució sobre el 
manteniment del suport a l’Espai Memorial Walter Ben-
jamin, de Portbou (250-00830/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 48248).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar 
col·laborant amb l’Ajuntament de Portbou (Alt Empordà) 
per a trobar una solució que porti a bon terme la realit-
zació del projecte de l’Espai Walter Benjamin, abans de 
finalitzar el 2013, en el marc de la corresponent convoca-
tòria pública de subvencions, quan aquesta es convoqui.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega

Resolució 546/IX del Parlament de Catalu-
nya, de suport a la banca ètica
Tram. 250-00404/09

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 16, 18.04.2012, DSPC-C 287

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el suport a la banca ètica 
(tram.250-00404/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14658).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a les 
iniciatives de la banca ètica, ja que són projectes que apos-
ten per una gestió dels diners que promou la generació 
d’ocupació i la inclusió social.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar 
l’impuls de mesures per a la promoció de valors solida-
ris i del consum responsable de productes financers, en 
col·laboració amb les entitats financeres de Catalunya, i 
també amb entitats i iniciatives associatives de Catalunya 
que promocionin la banca ètica.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell Antoni Fernández Teixidó

Resolució 547/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre la compareixença semestral 
davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost per a donar compte de l’exe-
cució del pressupost i de l’evolució dels in-
gressos, les despeses i les finances de la 
Generalitat el 2012
Tram. 250-00937/09

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 16, 18.04.2012, DSPC-C 287

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 18 d’abril de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la compareixença trimes-
tral davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post per a donar comptes de l’execució del pressupost i 
de l’evolució dels ingressos, les despeses i les finances 
de la Generalitat el 2012 (tram.250-00937/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a comparèixer 
davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
cada semestre vençut de l’any 2012 per a donar compte 
de l’execució del pressupost i de l’evolució dels ingressos, 
les despeses i les finances de la Generalitat, tant dels de-
partaments com de les entitats autònomes i les empreses 
públiques o vinculades de la Generalitat.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell Antoni Fernández Teixidó
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Resolució 548/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la regulació de les infraccions i 
les sancions relatives a l’ús de les platges
Tram. 250-00639/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 290

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 19 d’abril 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre la regulació de les infraccions i les sancions relatives 
a l’ús de les platges (tram.250-00639/09), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26046).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar l’impuls de les mesures legislatives necessà-
ries per a regular l’ús de les platges de Catalunya amb la 
finalitat d’evitar tots els comportaments que posen en pe-
rill llurs usuaris i el fet de desobeir les indicacions dels 
socorristes, iniciant un procés de diàleg previ amb les as-
sociacions representatives d’ens locals i els ajuntaments 
el terme municipal dels quals tingui platja.

b) Avaluar la possibilitat, en el marc de la reforma legis-
lativa i quan es produeixin les infraccions a què fa refe-
rència la lletra a, d’atorgar la condició d’agent de l’autori-
tat als responsables del servei de salvament de les platges.

c) Adoptar les reformes normatives que siguin necessà-
ries per tal que en els casos d’imprudència, que han de 
concretar la normativa corresponent, la Generalitat pu-
gui rescabalar-se de les despeses pel salvament de la per-
sona imprudent i analitzar la possibilitat d’habilitar le-
galment els ajuntaments perquè se’n puguin rescabalar, 
en els supòsits que siguin aquests els titulars del servei 
de rescat.

d) Impulsar, conjuntament amb les associacions repre-
sentatives d’ens locals, l’aprovació d’ordenances muni-
cipals per infraccions i sancions en l’ús de les platges a 
Catalunya.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 549/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’establiment d’un pla d’actuació 
per a evitar que els vehicles de missatgeria 
circulin a una velocitat superior a la perme-
sa a l’autovia A-2 i en altres vies habituals 
d’aquest tipus de transport
Tram. 250-00773/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 290

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 19 d’abril 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’establiment d’un pla d’actuació per a evitar que 
els vehicles de missatgeria circulin a una velocitat supe-
rior a la permesa a l’autovia A-2 i en altres vies habituals 
d’aquest tipus de transport (tram.250-00773/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 42840).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir un pla d’actuació específic per a evitar que les 
furgonetes i els camions de missatgeria circulin a una ve-
locitat superior a la permesa en l’autovia A2 i en les al-
tres vies que esdevinguin rutes habituals d’aquest tipus 
de transport.

b) Iniciar una acció sensibilitzadora dels conductors de ve-
hicles de transport de mercaderies que fan les rutes de Ca-
talunya a Madrid amb transport de missatgeria i paquete-
ria, d’acord amb el que estableix el Pla de seguretat viària 
2011-2013, aprovat pel Govern el 7 de juny de 2011.

c) Iniciar una acció sensibilitzadora de les empreses del 
sector de la missatgeria sobre conducció responsable i se-
gura i emprar aquest model de conducció com a element 
de qualitat en la prestació de llurs serveis, d’acord amb el 
que estableix el Pla de seguretat viària 2011-2013.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 550/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’impuls d’un grup de treball per 
a la constitució d’una fundació del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00777/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 290

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 19 d’abril 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la constitució de la Fundació del Cos de Mossos 
d’Esquadra (tram.250-00777/09), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 42841).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, 
per mitjà del Departament d’Interior, un grup de treball 
en què s’incorpori la representació sindical de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per a valorar la 
constitució d’una fundació del Cos de Mossos d’Esqua-
dra i definir-ne l’objecte, la composició dels òrgans de 
govern i el finançament.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 551/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la viabilitat tècnica i econòmica 
de la recomanació del Síndic de Greuges 
d’instal·lar sistemes de videovigilància a l’in-
terior dels furgons policials per al trasllat de 
detinguts
Tram. 250-00806/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 290

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 19 d’abril 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre el compliment de la recomanació inclosa en l’Infor-
me de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura, del 
Síndic de Greuges, d’instal·lar sistemes de videovigilàn-
cia dins els furgons policials per al trasllat de detinguts 
(tram.250-00806/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 46368).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a avaluar la 
viabilitat tècnica i econòmica de la recomanació del Sín-
dic de Greuges inclosa en el seu Informe del 2011 de l’Au-
toritat Catalana de Prevenció de la Tortura, d’instal·lar 
sistemes de videovigilància a l’interior dels furgons poli-
cials amb els quals es fa el trasllat de detinguts.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

El secretari El president
en funcions de la Comissió  de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 552/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre la potenciació dins el Cos de 
Mossos d’Esquadra d’unitats especialitza-
des en la lluita contra la corrupció, el frau ur-
banístic i el blanqueig de capitals
Tram. 250-00808/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 290

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 19 d’abril 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la creació d’unitats dels Mossos d’Esquadra especi-
alitzades en la lluita contra la corrupció, el frau urbanís-
tic i el blanqueig de capitals (tram.250-00808/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 46369) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 48242).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar 
dins el Cos de Mossos d’Esquadra les unitats especialit-
zades en la lluita contra la corrupció, contra el frau urba-
nístic i contra el blanqueig de capitals.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves
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Resolució 553/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el millorament de la seguretat pú-
blica a Barcelona
Tram. 250-00818/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 290

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 19 d’abril 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre el millorament de la seguretat en el transport públic 
de Barcelona (tram.250-00818/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 48244) i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 48258).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Actuar a la ciutat de Barcelona en matèria de segure-
tat amb la màxima col·laboració amb la Guàrdia Urbana 
i de conformitat amb els acords de la Junta de Seguretat 
de Barcelona.

b) Formalitzar un mínim de tres reunions anuals de la 
Junta de Seguretat de Barcelona.

c) Continuar, de conformitat amb els acords de la Jun-
ta de Seguretat de Barcelona, les funcions de patrullatge 
conjunt al metro de Barcelona de la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, desti-
nant-hi els efectius necessaris, a partir de criteris objec-
tius i de necessitats del servei.

d) Assolir la ràtio de 4,5 policies per cada 1.000 habitants 
durant aquesta novena legislatura sempre que el context 
pressupostari permeti la provisió d’efectius de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.

e) Fer les gestions pertinents davant la fiscalia i el Govern 
de l’Estat per a l’establiment d’un registre comú de faltes 
i antecedents penals d’abast estatal.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 554/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la defensa de les competències 
del Cos de Mossos d’Esquadra definides per 
l’Estatut d’autonomia
Tram. 250-00915/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 290

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 19 d’abril 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la convocatòria urgent de la Junta de Seguretat 
de Catalunya per a analitzar la decisió de la Delegació 
del Govern de l’Estat d’incrementar la presència dels 
cossos i les forces de seguretat de l’Estat a Catalunya 
(tram.250-00915/09), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 58379) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
58825).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a defensar les 
competències del Cos de Mossos d’Esquadra definides 
per l’Estatut d’autonomia de Catalunya davant qualsevol 
intent de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya 
de qüestionar-les.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 555/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment de la presència dels 
Mossos d’Esquadra a les zones agrícoles 
del delta de la Tordera
Tram. 250-00942/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 290

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 19 d’abril 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’increment de la presència dels Mossos d’Es-
quadra a les zones agrícoles del delta de la Tordera 
(tram.250-00942/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 58827) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 58982).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Incrementar la vigilància de la zona del delta de la Tor-
dera per part dels Mossos d’Esquadra i posar en marxa 
un dispositiu especial que pugui evitar els robatoris con-
tinuats en aquesta zona agrícola.

b) Desenvolupar plenament el Programa operatiu especí-
fic del món rural i incorporar-hi un apartat específic refe-
rit a la zona del delta de la Tordera que permeti posar fre 
als robatoris continuats en aquesta zona agrícola.

c) Avaluar i millorar els recursos humans i materials, 
com ara els serveis policials i els plans operatius dels 
Mossos d’Esquadra.

d) Localitzar i definir les zones que requereixen la crea-
ció d’una unitat policial que garanteixi la seguretat i que 
lluiti contra la delinqüència i els robatoris.

e) Fer una planificació i una organització de les subco-
missaries de l’àmbit rural.

f) Avaluar i millorar les relacions de col·laboració amb 
professionals de la seguretat privada i amb els ciutadans 
mateixos.

g) Participar en les juntes locals de seguretat de les àre-
es afectades pels robatoris i trobar, conjuntament amb els 
perjudicats, la solució idònia per a garantir-hi la seguretat.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

Resolució 561/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’establiment de protocols 
d’adaptació i activitats extraescolars per a 
estudiants superdotats en centres d’ense-
nyament primari i secundari
Tram. 250-00868/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 18, 19.04.2012, DSPC-C 291

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 19 d’abril de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’establiment de protocols 
d’adaptació i activitats extraescolars per a estudiants su-
perdotats en centres d’ensenyament primari i secundari 
(tram.250-0868/09), presentada pel Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, i l’esmena presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
48246).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir un protocol que permeti adaptar la realitat de 
l’aprenentatge que necessiten els estudiants superdotats 
en els centres públics i concertats d’ensenyament primari 
i secundari, assegurant que no signifiqui un cost superior 
per als pares o tutors d’acord amb el cost assumit fins a 
la diagnosi.

b) Establir un programa específic d’activitats extraesco-
lars per a estudiants superdotats que permeti un accés as-
sequible per a llurs pares o tutors, amb la garantia que 
aquests estudiants puguin desenvolupar llurs potenciali-
tats d’acord amb les capacitats respectives.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

La secretària El president
de la Comissió en funcions  de la Comissió
Neus Munté i Fernàndez Joaquim Llena i Cortina

Resolució 562/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment de l’oferta educa-
tiva de primer d’ESO al Masnou
Tram. 250-00870/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 18, 19.04.2012, DSPC-C 291

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 19 d’abril de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el manteniment de l’oferta edu-
cativa de primer d’ESO i la creació d’una nova línia a 
P3 al Masnou (tram.250-0870/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir, 
per al curs 2012–2013, l’oferta educativa actual de vuit 
grups de primer d’ESO al Masnou (Maresme).

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

La secretària El president
de la Comissió en funcions  de la Comissió
Neus Munté i Fernàndez Joaquim Llena i Cortina
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1.15. MOCIONS

Moció 91/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les infraestructures d’aigua i sanejament
Tram. 302-00127/09

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 31, 26.04.2012, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 d’abril 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures d’aigua i sanejament 
(tram.302-00127/09), presentada pel diputat Salvador 
Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
62297) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 62333).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya, en matèria de depuració i 
reutilització d’aigües residuals, insta el Govern a: 

a) Complir el calendari previst per a la posada en funci-
onament de les estacions depuradores d’aigües residuals 
(EDAR) l’obra civil i les instal·lacions tècniques de les 
quals estiguin finalitzades o pendents d’acabament en els 
terminis previstos en els contractes respectius, amb les 
adaptacions que siguin necessàries per raó de les obliga-
cions contractuals.

b) Continuar mantenint l’aportació d’aigua regenerada en 
tots els usos d’interès general l’aturada dels quals pugui 
causar un retrocés en les millores mediambientals acon-
seguides fins ara.

c) Continuar prioritzant la utilització de les aigües depu-
rades amb sistema terciari de l’EDAR del delta del Llo-
bregat en els supòsits en què es necessita l’aportació com-
plementària d’aigua regenerada, particularment pel que 
fa a la barrera de pous per a evitar la intrusió d’aigua ma-
rina a l’aqüífer del delta.

d) Posar en funcionament d’una manera progressiva, en 
l’àmbit que abasteix el Consorci d’Aigües de Tarragona 
(CAT) el Camp de Tarragona, les obres i les instal·lacions 
de la primera fase del sistema que ha de permetre la re-
utilització per a usos industrials de l’aigua tractada amb 
sistema terciari, procedent de les EDAR de Tarragona i 
Vilaseca, i que ha de permetre la substitució de part de 
l’aigua procedent del minitransvasament de l’Ebre, tan 
bon punt es resolgui el darrer procediment expropiato-
ri actualment en tràmit, per a complir els convenis sig-
nats amb l’Associació Empresarial Química de Tarrago-
na (AEQT) i amb Repsol.

e) Mantenir i actualitzar les aportacions econòmiques a 
les administracions locals i als consorcis que gestionen 
les estacions depuradores d’aigües residuals per tal de 
garantir-ne el bon funcionament d’acord amb llurs estàn-
dards de disseny, complint les condicions actualment es-
tablertes d’abocament al medi.

f) Elaborar, en el termini de sis mesos, per mitjà de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, una relació de les actua-
cions de sanejament que cal incloure en la planificació 
d’acord amb els criteris i les prioritats que les previsions 
de finançament del Govern han de garantir.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació als sistemes 
de captació, embassament, producció i abastament d’ai-
gua potable, insta el Govern a: 

a) Continuar prioritzant en el règim de funcionament de 
la instal·lació de tractament d’aigües marines (ITAM) 
de la Tordera els criteris d’eficiència en la gestió dels re-
cursos hídrics, sense detriment dels objectius de qualitat 
determinats per l’aqüífer, aprofitant les possibilitats que 
ofereix l’ampliació ja executada.

b) Continuar prioritzant en el règim de funcionament de 
l’ITAM del Llobregat els criteris d’eficiència en la gestió 
dels recursos hídrics, sense detriment dels objectius me-
diambientals de preservació del riu i de les aigües subàl-
vies del Llobregat.

c) Fer plenament operatives les connexions de les con-
duccions d’aigua potable des del delta de la Tordera a 
l’estació de tractament d’aigua potable de Cardedeu i des 
del dipòsit de la Fontsanta fins al de la Trinitat.

d) Efectuar una gestió integrada dels recursos hídrics 
amb l’objectiu d’obtenir la màxima garantia, entesa com 
la probabilitat de satisfacció dels diferents usos a llarg 
termini d’una manera compatible amb la preservació dels 
cabals de manteniment i amb el mínim impacte econò-
mic possible.

e) Afrontar, durant l’any 2012, l’objectiu de reducció 
d’aportacions dels cabals procedents del riu Ter a la Re-
gió Metropolitana de Barcelona, amb una gestió equili-
brada tant des de la perspectiva hidrològica com des de 
l’econòmica.

f) Continuar treballant per a fer efectiva, dins el darrer 
trimestre del 2012, la presentació al Parlament del Pla 
de gestió de sequeres i els estudis específics per a cada 
àmbit de gestió i explotació de les conques internes de 
Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a les xarxes de 
control de cabals i de qualitat dels recursos hídrics dispo-
nibles, tant en superfície com en el sistema freàtic, insta 
el Govern a: 

a) Continuar duent a terme les actuacions necessàries per 
a garantir el nivell de servei adequat i la correcta carac-
terització de la qualitat de totes les masses d’aigua en el 
termini del període de vigència actual (2007-2012), i con-
tinuar treballant perquè el nou Pla de seguiment i control 
(2013-2019) sigui operatiu l’1 de gener de 2013 i incorpo-
ri, en tot el que sigui possible, les propostes i les recoma-
nacions fetes pel Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua 
amb relació a la Proposta de modificació del Programa 
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de seguiment i control del districte de conca fluvial de 
Catalunya.

b) Dotar l’Agència Catalana de l’Aigua dels recursos eco-
nòmics suficients que permetin programar i executar 
l’actuació per a millorar la capacitat hidràulica del col-
lector general de salmorres de la conca del Llobregat, fa-
se 2, d’Abrera-Balsareny-Cardona.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

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

Moció 92/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les relacions financeres amb el Govern 
de l’Estat
Tram. 302-00129/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 26.04.2012, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 d’abril de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les relacions financeres amb l’Administració general de 
l’Estat (tram.302-00129/09), presentada pel diputat Pe-
re Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 62335).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya denuncia la deslleialtat ins-
titucional del Govern de l’Estat, especialment pel que fa 
a l’incompliment del pagament de les liquidacions dels 
anys 2008 i 2009 corresponents al que determina la dis-
posició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia i als 
mecanismes de control, seguiment i compensació acor-
dats per la Comissió Bilateral Generalitat - Estat.

2. El Parlament de Catalunya veu amb preocupació 
aquest incompliment, en el Projecte de llei de pressupos-
tos generals de l’Estat per al 2012, de la disposició addi-
cional tercera de l’Estatut d’autonomia, que fixa que la 
inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures s’ha 
d’equiparar a la participació relativa del producte interior 
brut de Catalunya amb relació al producte interior brut 
de l’Estat per un període de set anys.

3. El Parlament de Catalunya constata que la deslleialtat 
institucional de l’Estat en l’aplicació de la disposició ad-
dicional tercera posa en dubte la voluntat del Govern ac-
tual de l’Estat de voler fer la liquidació corresponent als 
anys 2010 i 2011 d’acord amb els criteris acordats per la 
Comissió Bilateral Generalitat - Estat.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Emprar tots els mecanismes polítics i legals possibles 
per a salvaguardar els interessos de Catalunya amb la fi-
nalitat d’aconseguir el compliment de tots els compromi-
sos adquirits pel Govern de l’Estat.

b) Avaluar la possibilitat de sol·licitar un dictamen al 
Consell de Garanties Estatutàries sobre la possible in-
constitucionalitat de l’incompliment pel Govern de l’Es-
tat del pagament de les liquidacions corresponents als 
anys 2008 i 2009 del mandat estatutari de la disposició 
addicional tercera.

c) Dur a terme les actuacions informatives necessàries 
davant les institucions europees per a denunciar els in-
compliments de l’Estat, el dèficit fiscal estructural que 
pateix Catalunya i la necessitat que l’esforç fiscal dels 
ciutadans de Catalunya reverteixi en el propi país.

d) Demanar la convocatòria de la Comissió Bilateral Ge-
neralitat - Estat per tal d’arribar a acords per al compli-
ment del pagament dels deutes pendents de l’Estat amb 
Catalunya.

5. El Parlament de Catalunya anuncia que, abans de finir 
el període de sessions actual, convocarà un ple extraordi-
nari per a aprovar les conclusions de la Comissió d’Estu-
di d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert 
Econòmic.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

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

Moció 93/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques per a la commemoració 
del tres-centè aniversari dels fets del 1714
Tram. 302-00130/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 26.04.2012, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 d’abril 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques per a la recuperació de la memòria 
de la Catalunya del 1714 (tram.302-00130/09), presenta-
da pel diputat Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 61405), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 62308) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 62336).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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1. Prioritzar de manera efectiva els actes i les actuacions 
per a commemorar amb tota solemnitat el tres-centè ani-
versari dels fets del 1714 perquè se n’obtingui el màxim 
efecte com a elements dinamitzadors de la consciència 
històrica i civil.

2. Assegurar que els actes de commemoració dels fets del 
1714 tinguin una dimensió acadèmica internacional per a 
permetre’n una lectura universal.

3. Promoure una política d’identificació i catalogació dels 
edificis i espais més rellevants associats als fets polítics i 
bèl·lics de la Guerra de Successió i als seus protagonistes, 
amb la finalitat de garantir-ne la protecció.

4. Treballar conjuntament amb la resta d’administraci-
ons per a promoure un programa de senyalització uni-
tària dels edificis i espais històrics associats a la Guerra 
de Successió d’acord amb els criteris seguits en la Ruta 
1714, que porta a terme el Departament de Cultura mit-
jançant el Museu d’Història de Catalunya, amb la volun-
tat de desenvolupar un turisme cultural i pedagògic que 
renovi i unifiqui les iniciatives i els programes ja exis-
tents i els proveeixi d’una política adequada de promoció 
prioritària el 2014.

5. Treballar perquè els edificis associats als fets polítics 
i bèl·lics de la Guerra de Successió i als seus protagonis-
tes, amb independència de la finalitat a què es destinen, 
preservin i recuperin els signes físics i simbòlics de llur 
significació història austriacista –seria el cas dels para-
dors nacionals de Cardona (Bages) i El Roser, de Lleida 
(Segrià), mentre facin llur actual i futura funció–.

6. Proposar un mecanisme de participació de tots els 
grups parlamentaris en les comissions i els organismes 
que han de preparar la commemoració dels fets del 1714.

7. Promoure algun tipus d’acte o commemoració dels fets 
del 1714 amb les institucions i la societat civil del País 
Valencià, les Illes Balears i l’Aragó, territoris que, com 
Catalunya, van perdre llurs llibertats en moments dife-
rents del mateix conflicte bèl·lic.

8. Promoure, en el marc de la commemoració dels fets 
del 1714, algun acte de rellevància especial al castell de 
Cardona, que fou l’últim reducte de resistència de Cata-
lunya.

7. Presentar públicament, en el termini de cinc mesos, un 
projecte de commemoració del tres-centè aniversari dels 
fets del 1714, amb els actes previstos i llur calendaritza-
ció i pressupost, els quals hauran de desenvolupar, com a 
mínim, els aspectes següents: 

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, i una línia de beques destinades a la recerca i 
la divulgació, que propiciï un millor coneixement de l’es-
deveniment i les seves conseqüències.

b) Una vessant educativa, centrada, d’una banda, a disse-
nyar materials específics destinats als centres educatius 
i al públic en general, amb atenció a tots els públics, i, 
de l’altra, a elaborar material promocional vinculat a la 
commemoració i als seus episodis més rellevants.

c) Una vessant de recuperació patrimonial, que perme-
ti, entre altres activitats, organitzar una gran exposició, 
preferentment itinerant, que pugui circular arreu del país 
i d’Europa.

d) Una vessant vinculada a la cultura popular i tradicio-
nal, centrada a posar en valor les celebracions vinculades 
al període immediatament anterior o posterior als fets del 
1714, que haurien de confluir en una gran celebració al 
voltant de l’Onze de Setembre del 2014 arreu de Cata-
lunya.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

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

Moció 94/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la situació de la funció pública
Tram. 302-00132/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 31, 26.04.2012, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 d’abril de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació de la funció pública (tram.302-00132/09), pre-
sentada per la diputada Laia Bonet Rull, del Grup Par-
lamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
62304), pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catala-
na per la Independència (reg. 62307), pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 62337) i pel Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 62347).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Prioritzar, amb l’objectiu de racionalitzar i optimitzar 
la funció pública, l’elaboració del document de diagnosi 
que estableix l’apartat 6 de l’Acord de Govern que aprova 
el Pla d’ocupació per a la racionalització de l’organitza-
ció i l’optimització del personal al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat de Catalunya 2012-1014, i acabar-lo, 
com a màxim, el 31 de juliol de 2012.

b) Recuperar el diàleg i la concertació amb els agents so-
cials, en el marc de la Mesa General de Personal Funci-
onari de l’Administració de la Generalitat, per a adoptar 
i concretar les mesures conjunturals de contenció de la 
despesa que afectin el personal al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat i el seu sector públic, inclosa la diag-
nosi feta en aplicació de l’apartat 6 del 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.
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c) Avaluar i rectificar les mesures conjunturals de con-
tenció de la despesa que afectin el personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, 
per a substituir, on correspongui, el principi de linealitat 
pel principi de progressivitat.

d) Donar compte al Parlament de les mesures conjuntu-
rals de contenció de la despesa que afectin el personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat i el seu sector 
públic adoptades en aplicació del dit document de diag-
nosi, i també de l’estalvi assolit en aplicar-les i de l’im-
pacte sobre la qualitat dels serveis públics.

e) Encetar el debat sobre les mesures estructurals de re-
forma de la funció pública amb la participació dels agents 
socials, dels grups parlamentaris i d’experts per a dispo-
sar abans del 31 de març de 2013 d’un projecte de llei de 
reforma de la funció pública.

f) Establir els mecanismes perquè, des de l’inici de la re-
cuperació econòmica, el personal funcionari i estatuta-
ri en general i, específicament, el personal directament 
afectat pel Pla d’ocupació recuperin progressivament 
el poder adquisitiu que hauran perdut amb les mesures 
d’estalvi adoptades pel Govern de la Generalitat durant 
l’exercici 2012.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

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

Moció 95/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la transparència en l’ús dels recursos 
públics
Tram. 302-00134/09

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 31, 26.04.2012, DSPC-P 52

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 26 d’abril 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre transparència en l’ús dels recursos públics (tram. 
302-00134/09), presentada pel diputat Santi Rodríguez i 
Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 62309), pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 62338), 
pel Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 62342) i pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 62345).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer pú-
blics: 

a) Els procediments de nomenament o contractació dels 
titulars de les institucions polítiques i administratives se-
güents: 

– El Govern de la Generalitat.

– Els alts càrrecs i càrrecs assimilats.

– Els directius i els membres dels òrgans d’administració 
i participació d’empreses públiques, agències, fundaci-
ons, consorcis adscrits a l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i consorcis amb participació majoritària de 
la Generalitat de Catalunya.

– Els òrgans de direcció i administració de les entitats 
públiques independents de Catalunya.

b) Les retribucions, inclosos els salaris, els complements 
i altres, de: 

– El Govern de la Generalitat.

– Els alts càrrecs i càrrecs assimilats.

– Els òrgans de direcció i administració de les entitats 
públiques independents de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les 
mesures perquè en la me mòria anual d’activitats de cada 
entitat s’incloguin les retribucions que percebin els màxims 
responsables, els directius i els membres dels consells d’ad-
ministració d’empreses públiques, agències, fundacions, 
consorcis adscrits a l’Administració de la Generalitat i con-
sorcis amb participació majoritària de la Generalitat de Ca-
talunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
les mesures perquè, sens perjudici de la publicitat a què 
estiguin obligades legalment, les entitats públiques di-
fonguin en les seves pàgines web la composició de llurs 
òrgans d’administració, gestió, direcció i control.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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1.20. INTERPEL·LACIONS

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-P 51).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-P 51).

Interpel·lació al Govern sobre les actuaci-
ons i les mesures que pensa prendre per als 
afectats per les participacions preferents
Tram. 300-00154/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-P 51).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-P 51).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-P 51).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-P 51).

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges al Parlament 
corresponent al 2011
Tram. 360-00006/09

Debat de l’Informe en el Ple

El Ple del Parlament ha debatut l’Informe en la sessió 
núm. 31, tinguda el 26.04.2012 (DSPC-P 52).
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de simplificació i raciona-
lització de l’Administració pública de la Ge-
neralitat, en especial de les agències
Tram. 202-00010/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-P 51)

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

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 31, tinguda el 
25.04.2012 (DSPC-P 51), ha aprovat l’esmena a la totali-
tat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa 
resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de guàrdies a les àrees bàsiques 
de salut de la Selva interior
Tram. 250-00574/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 292).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’atenció continuada a l’àrea bà-
sica de salut de Castellar del Vallès (Vallès 
Occidental) i el restabliment de l’horari del 
servei d’ambulàncies d’aquesta població
Tram. 250-00592/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 292).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis i del personal del CAP Olesa de 
Montserrat
Tram. 250-00593/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 292).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
en actiu del transport sanitari d’urgències 
a Arbúcies (Selva), Ripoll i Empuriabrava, a 
Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Tram. 250-00606/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 292).

Proposta de resolució sobre la conversió del 
centre d’atenció primària de Badia del Vallès 
(Vallès Occidental) en centre d’atenció con-
tinuada i la reconsideració de la reducció del 
servei d’ambulàncies
Tram. 250-00607/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 292).
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Proposta de resolució sobre la reconsidera-
ció del tancament del CAP Sanfeliu, de l’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00610/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 292).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del CAP Badia del Vallès i la reconsideració 
de la reducció del servei d’ambulàncies
Tram. 250-00611/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 292).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei al CAP Olesa de Montserrat i el mi-
llorament del servei a l’Hospital de Martorell
Tram. 250-00612/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 292).

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del servei nocturn dels centres d’atenció pri-
mària del Ripollès i sobre el pla funcional de 
reordenació dels serveis sanitaris
Tram. 250-00613/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 292).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Ensenyament
Tram. 250-00855/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 18, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 291).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 16, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Cos de Mossos d’Esquadra com a servei 
de vigilància externa de les presons i sobre 
la convocatòria de cinc-centes places per al 
2012
Tram. 250-00939/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 16, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).
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Proposta de resolució sobre el rebuig a les 
càrregues policials durant les mobilitzacions 
dels estudiants de l’Institut Lluís Vives, a Va-
lència
Tram. 250-00953/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 16, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

2.10.75. 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

Rebuig de la proposta

La proposta d’interposició de recurs ha estat rebutjada 
pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31, tinguda el 
25.04.2012 (DSPC-P 51).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la implantació del macrocomplex 
de lleure Eurovegas
Tram. 302-00128/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31, tin-
guda el 26.04.2012 (DSPC-P 52).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el dret a decidir del poble català
Tram. 302-00131/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31, tin-
guda el 26.04.2012 (DSPC-P 52).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política general d’equitat en el 
sistema educatiu
Tram. 302-00133/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31, tin-
guda el 26.04.2012 (DSPC-P 52).
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Propostes de compareixença d’organitzaci-
ons i grups socials presentades pels grups 
parlamentaris
Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 10.04.2012

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya

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)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.352-01133/09)

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Assemblea Nacional Catalana amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.352-01134/09)

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Municipis per la Independència amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.352-01135/09)

Proposta de compareixença d’una representació d’Òmni-
um Cultural amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries (tram.352-01136/09)

Proposta de compareixença de Jordi Barrat i Esteve, pro-
fessor titular de dret constitucional de la Universitat d’A-
lacant, amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries (tram.352-01137/09)

Proposta de compareixença de Xavier Arbós i Marín, ca-
tedràtic 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)

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)

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

Proposta de compareixença de Quim Brugué, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Autònoma de Barce-

lona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries (tram.352-01140/09)

Proposta de compareixença de Josep Lluís Martí, profes-
sor del Departament de Dret de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries (tram.352-01141/09)

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)

Proposta de compareixença d’una representació de la 
Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Extern amb re-
lació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries (tram.352-01143/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la co-
missió organitzadora de les consultes per la independèn-
cia amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries (tram.352-01144/09)

Proposta de compareixença d’una representació de la Fe-
deració 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)

Proposta de compareixença d’una representació de la co-
missió 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)

Proposta de compareixença d’una representació dels sin-
dicats Unió General de Treballadors i Comissions Obre-
res amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries (tram.352-01147/09)

Grup Parlamentari Socialista

Proposta de compareixença del president de la Fede-
ració de Municipis de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.352-01148/09)

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)

Proposta de compareixença de Jordi Pacheco, politò-
leg expert en participació ciutadana, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.352-01150/09)

Proposta de compareixença de Joaquín Tornos, catedrà-
tic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries (tram.352-01151/09)

Proposta de compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries (tram.352-01152/09)

Proposta de compareixença de Víctor Ferreres, professor 
titular de dret constitucional de la Universitat Pompeu 
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Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries (tram.352-01153/09)

Proposta de compareixença de Manuel Gerpe, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries (tram.352-01154/09)

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència 

Proposta de compareixença del president de l’Associ-
ació de Municipis per la Independència amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.352-01155/09)

Proposta de compareixença de Carme Forcadell, mem-
bre del Secretariat de l’Assemblea Nacional Catalana, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries (tram.352-01156/09)

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)

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)

Proposta de compareixença de Montserrat Guiber-
nau, professora de ciència política al Queen Mary Co-
llege de la Universitat de Londres, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.352-01159/09)

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)

Proposta de compareixença de Carles Boix, catedràtic de 
ciència política de la Universitat de Princeton, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram.352-01161/09)

Proposta de compareixença d’Hèctor López Bofill, pro-
fessor de dret constitucional de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries (tram.352-01162/09)

Proposta de compareixença de Javier Pérez Royo, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat de Sevilla, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries (tram.352-01163/09)

Proposta de compareixença d’Antoni Abat, profes-
sor de dret constitucional d’Esade, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.352-01164/09)

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)

Proposta de compareixença de Josep Manel Ximenis, al-
calde d’Arenys de Munt i president de la Coordinadora 
Nacional de la Consulta sobre la Independència, amb re-

lació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries (tram.352-01166/09)

Proposta de compareixença de Jordi Molinera, regidor 
d’Altafulla, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries (tram.352-01167/09)

Proposta de compareixença de Maribi Ugarteburu, exal-
caldessa d’Amoroto i promotora d’Udalbiltza, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram.352-01168/09)

Proposta de compareixença de Jean-Guy Talamoni, im-
pulsor del Procés de Matignon i membre de Corsica Li-
bera, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries (tram.352-01169/09)

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 refe-
rendàries (tram.352-01170/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Go-
vern d’Escòcia amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries (tram.352-01171/09)

Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya

Proposta de compareixença de Josep Maria Castellà An-
dreu, professor titular de dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries (tram.352-01172/09)

Proposta de compareixença d’Ángel Luis Alonso de An-
tonio, professor titular de dret constitucional de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.352-01173/09)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Proposta de compareixença de Miquel Buch Moya, pre-
sident de l’Associació Catalana de Municipis, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.352-01174/09)

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 (tram.352-01175/09)

Proposta de compareixença d’Esther Mitjans Perelló, di-
rectora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries (tram.352-01176/09)

Proposta de compareixença de Muriel Casals i Cou-
turier, presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.352-01177/09)

Proposta de compareixença d’Antoni Molas i Casas, pre-
sident del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries (tram.352-01178/09)
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Proposta de compareixença de Maria Petra Saiz Antón, 
presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tre-
sorers d’Administració Local de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.352-01179/09)

Proposta de compareixença de Carles Viver Pi-Sunyer, 
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 refe-
rendàries (tram.352-01180/09)

Proposta de compareixença de Josep Maria Castellà An-
dreu, professor titular de dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries (tram.352-01181/09)

Proposta de compareixença d’Agustí Cerrillo i Martínez, 
director dels Estudis de Dret i del Postgrau d’Adminis-
tració electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries (tram.352-01182/09)

Proposta de compareixença d’Óscar Rebollo Izquierdo, 
professor de sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries (tram.352-01183/09)

Proposta de compareixença de Miquel Roca Junyent, ad-
vocat, amb relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries (tram.352-01184/09)

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió d’Afers Institucionals, 
18.04.2012, DSPC-C 283

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries (tram.353-00283/09)

Compareixença d’una representació de l’Associació Cata-
lana de Municipis amb relació al Projecte de llei de con-
sultes populars no referendàries (tram.353-00284/09)

Compareixença d’una representació de l’Assemblea Naci-
onal Catalana amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries (tram.353-00285/09)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
de Municipis per la Independència amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.353-00286/09)

Compareixença de Muriel Casals i Couturier presiden-
ta d’Òmnium Cultural amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries (tram.353-00287/09)

Compareixença de Jordi Barrat i Esteve, professor titular 
de dret constitucional de la Universitat d’Alacant, amb re-
lació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries (tram.353-00288/09)

Compareixença de Xavier Arbós i Marín, catedràtic de 
dret constitucional de la Facultat de Dret de la Universi-

tat de Girona, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries (tram.353-00289/09)

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, director de 
l’Institut d’Estudis Autonòmics i catedràtic de dret cons-
titucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.353-00290/09)

Compareixença de Quim Brugué, catedràtic de ciència 
política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries (tram.353-00291/09)

Compareixença de Josep Lluís Martí, professor del De-
partament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries (tram.353-00292/09)

Compareixença de Jaume Magre, 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.353-00293/09)

Compareixença d’una representació de la Xarxa Ciu-
tadana per l’Abolició del Deute Extern amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.352-00294/09)

Compareixença d’una representació de la comissió orga-
nitzadora de les consultes per la independència amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram.353-00295/09)

Compareixença d’una representació de la Federació d’As-
sociacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries (tram.353-00296/09)

Compareixença d’una representació de la comissió pro-
motora de la iniciativa legislativa popular per a la pro-
hibició dels conreus transgènics amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.353-00297/09)

Compareixença d’una representació dels sindicats Unió 
General de Treballadors i Comissions Obreres amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram.353-00298/09)

Compareixença de Jordi Pacheco, politòleg expert en 
participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries (tram.353-00299/09)

Compareixença de Joaquín Tornos, catedràtic de dret ad-
ministratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.353-00300/09)

Compareixença d’Àlex Sáiz Arnáiz, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram.353-00301/09)

Compareixença de Víctor Ferreres, professor titular de 
dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries (tram.353-00302/09)
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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.353-00303/09)

Compareixença de Luis Aguiar de Luque, catedràtic de 
dret constitucional de la Universitat Carlos III, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram.353-00304/09)

Compareixença de Quim Torra, membre de Sobirania i 
Justícia, amb relació al Projecte de llei de consultes po-
pulars no referendàries (tram.353-00305/09)

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.353-00306/09)

Compareixença de Joan Ramon Resina, professor de la 
Universitat de Standford, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries (tram.353-00307/09)

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.353-00308/09)

Compareixença d’Hèctor López Bofill, professor de dret 
constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram.353-00309/09)

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.353-00310/09)

Compareixença d’Antoni Abat, professor de dret consti-
tucional d’Esade, amb relació al Projecte de llei de con-
sultes populars no referendàries (tram.353-00311/09)

Compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries (tram.353-00312/09)

Compareixença d’Ángel Luis Alonso de Antonio, profes-
sor titular de dret constitucional de la Universidad Com-
plutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries (tram.353-00313/09)

Compareixença d’Esther Mitjans Perelló, directora de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no referendàries 
(tram.353-00314/09)

Compareixença d’Antoni Molas i Casas, president del 
Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram.353-00315/09)

Compareixença de Maria Petra Saiz Antón, presiden-
ta 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.353-00316/09)

Compareixença d’Agustí Cerrillo i Martínez, director 
dels Estudis de Dret i del Postgrau d’Administració elec-
trònica de la Universitat Oberta de Catalunya, amb rela-

ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram.353-00317/09)

Compareixença d’Óscar Rebollo Izquierdo, professor 
de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries (tram.353-00318/09)

Compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, amb 
relació al Projecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries (tram.353-00319/09)

Propostes de compareixença d’organitzacions i 
grups socials rebutjades

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)

Proposta de compareixença de Josep Manel Ximenis, al-
calde d’Arenys de Munt i president de la Coordinadora 
Nacional de la Consulta sobre la Independència, amb re-
lació al Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries (tram.352-01166/09)

Proposta de compareixença de Jordi Molinera, regidor 
d’Altafulla, amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries (tram.352-01167/09)

Proposta de compareixença de Maribi Ugarteburu, exal-
caldessa d’Amoroto i promotora d’Udalbiltza, amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars no referendà-
ries (tram.352-01168/09)

Proposta de compareixença de Jean-Guy Talamoni, im-
pulsor del Procés de Matignon i membre de Corsica Li-
bera, amb relació al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries (tram.352-01169/09)

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 refe-
rendàries (tram.352-01170/09)

Proposta de compareixença d’una representació del Go-
vern d’Escòcia amb relació al Projecte de llei de consul-
tes populars no referendàries (tram.352-01171/09)
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei per la qual s’estableix l’apli-
cació a l’Ajuntament de Reus del règim d’or-
ganització dels municipis de gran població
Tram. 202-00038/09

Esmenes a l’articulat
Reg. 62104, 62187 / Admissió a tràmit: Mesa de 
la Comissió d’Afers Institucionals, 25.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 62104)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Anna Simó 
Castelló, Portaveu, Sergi de los Ríos Martínez, diputat 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableix l’article 107 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent esmena a 
l’articulat de la Proposició de llei per la qual s’estableix 
l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim d’organitza-
ció dels municipis de gran població (tram.202-00038/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, GP d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya

De l’apartat 1 de la Disposició transitòria única 

«Disposició Transitòria

Única. Desenvolupament

1. L’Ajuntament de Reus, abans de que finalitzi l’actual 
mandat aprovarà una carta municipal i altres normes or-
gàniques necessàries per a l’adaptació de la seva orga-
nització al que preveu el títol X de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril.»

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, del GP ICV-EUiA; Anna Simó Castelló, por-
taveu, Sergi de los Ríos Martinez, diputat, del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, el Grup Parlamentari Socialista, el Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, el Subgrup 
Parlamentari de Ciutadans, el Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 62187)

A la Mesa del Parlament

Els Diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix 
l’article 107 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent esmena a l’articulat de la 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).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP de Convergència i Unió, GP Socialista, 
GP del Partit Popular de Catalunya, SP de So-
lidaritat Catalana per la Independència, SP de 
Ciutadans

De l’apartat 1 de la Disposició transitòria única 

«Disposició Transitòria

Única. Desenvolupament

1. L’Ajuntament de Reus disposarà d’un termini de quatre 
anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei per a aprovar 
una carta municipal i altres normes orgàniques necessà-
ries per a l’adaptació de la seva organització al que pre-
veu el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Miquel 
Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Josep Enric Millo 
i Rocher, portaveu del GP del PPC; Albert Rivera Díaz, 
president-portaveu del SP de C’s; Alfons López i Tena, 
representant del SP de SI
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 58838 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 23.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58838)

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

«El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a 
una solució sense dilació sobre l’estatut jurídic del Sà-
hara Occidental sota els auspicis de Nacions Unides. En 
aquest sentit, insta els poders públics de Catalunya i de 
l’Estat a implicar-se activament en la resolució del con-
flicte i a treballar pel compliment de les resolucions de 
Nacions Unides i pel bon desenvolupament dels treballs 
de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del 
Sàhara Occidental (MINURSO), en particular pel que fa 
a la protecció dels drets humans de la població sahrauí.»

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

Esmenes presentades
Reg. 58637, 61670 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 25.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 58637)

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

Al punt 2

«2. Impulsar acords amb les concessionàries d’autopis-
tes i les administracions competents de cadascuna de les 
carreteres de Catalunya per tal d’ampliar i millorar la il-
luminació en les àrees d’estacionament de camions així 
com la presència policial en aquestes àrees i d’aquesta 
forma, garantir la seguretat dels transportistes com dels 
vehicles de transport de mercaderies, tot instant a que 
s’estudiï i es millori l’eficiència energètica de les làmpa-
des instal·lades en els fanals d’enllumenat de les autopis-
tes»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«3. Instar el Govern de l’Estat a garantir el finançament 
de 800 nous efectius de Mossos d’Esquadra per aquest 
exercici, atès el que es preveu en l’acord de traspàs de les 
competències en seguretat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61670)

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

Al punt 2

«2.Estudiar i en el seu cas impulsar acords amb les em-
preses concessionàries a les vies de titularitat de la Ge-
neralitat de Catalunya per tal d’ampliar i millorar la 
il·luminació en les àrees d’estacionament de camions 
existent, així com la presència policial en les carreteres 
de Catalunya per garantir tant la seguretat dels transpor-
tistes com dels vehicles de transport de mercaderies.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt 3

«3.Instar al Govern de l’Estat a ampliar i millorar la il-
luminació en les àrees d’estacionament de camions per de 
garantir tant la seguretat dels transportistes com dels ve-
hicles de transport de mercaderies en aquelles carreteres 
de titularitat estatal.»

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

Esmenes presentades
Reg. 60885, 61671 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CARPAMN, 20.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 60885)

1 Esmena núm. 1
D’addició
G. P. Socialista (1)

Punt 1

«[...] a fi d’ampliar les zones regables pel canal, en aques-
tes darreres zones ZEPA.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. Socialista (2)

Punt 3

«3. Consensuar en el termini de sis mesos [...]»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61671)

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

Punt 1

«[...] el pla especial i els plans de gestió de les ZEPA a fi 
d’ampliar les zones regables pel canal.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61655 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 23.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61655)

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

Al punt 1

«1. Mantenir, tal i com el Govern està duent a terme, una 
línia de pagament preferent per a les entitats socials, ate-
sa la situació de feblesa en la que es troben bona part de 
les entitats.»

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

Al punt 2

«2. Seguir aportant els recursos necessaris per tal que les 
entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, de 
l’economia social i les associacions puguin mantenir els 
serveis que presten a persones de manera directa.»

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

Al punt 3

«3. Treballar per a implementar mesures especials de su-
port financer per a les fundacions i associacions (ONG) 
de l’Economia Social i del Tercer Sector, en matèria de 
serveis socials, sanitaris i educatius.»

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

De supressió de tot el text del punt 4.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió (5)

Al punt 5

«5. Agilitzar, tal i com el Govern està fent, l’emissió dels 
certificats de reconeixement de deutes que demanen les 
entitats socials a fi de poder accedir a finançament ban-
cari.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 58607 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 25.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 58607)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Iniciar les gestions necessàries davant el Govern cen-
tral per suspendre la llicència d’operacions de la Central 
nuclear d’Ascó fins que siguin coneguts els resultats de les 
proves d’estrès, i en el supòsit de la seva superació, apli-
car estrictament els resultats de les proves d’implementa-
ció de les mesures de seguretat.

2. Complir amb el punt 208 de la Resolució 275/IX del 
Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política ge-
neral del Govern i elaborar un pla de dinamització eco-
nòmica per a les comarques en què hi ha centrals nucle-
ars, amb l’objectiu de preveure l’impacte que tindrà sobre 
l’activitat econòmica local el tancament de les centrals 
nuclears degut a l’acabament de llur vida útil.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
conveni signat el 2011 amb la Fundació Hos-
pital Comarcal Sant Antoni Abat, el Consorci 
de serveis a les persones i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú per a concertar noves pla-
ces de residència i centre de dia de la Plata-
forma Centre Multiserveis d’aquest municipi
Tram. 250-00958/09

Esmenes presentades
Reg. 61656 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 23.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61656)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir els compromisos establerts amb la 
residencia els Josepets i la Plataforma multiserveis de Vi-

lanova i la Geltrú pel conveni del 14 d’octubre de l’any 
2005, en funció de les disponibilitats pressupostaries.»

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

Esmenes presentades
Reg. 58973, 61661 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 24.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58973)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que 
sense augmentar el dèficit de la Generalitat previst per 
aquest any 2012: 

1. Compleixi l’acord polític que acompanya a l’acord en-
tre CIU, el Govern i el PPC pels pressupostos de 2012, en 
el seu punt 5.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61661)

Apartat 1

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

«1. Agilitzar al màxim els tràmits per iniciar els treballs 
de redacció del projecte constructiu del segon Institut al 
municipi de Lliçà d’Amunt.»

Apartat 2

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

«2. Adquirir el compromís de construir el nou institut de 
Lliçà d’Amunt en un termini de quatre anys d’acord amb 
la disponibilitat pressupostària.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 58974, 61662 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 24.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58974)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que 
sense augmentar el dèficit de la Generalitat previst per 
aquest any 2012: 

1. Compleixi l’acord polític que acompanya a l’acord en-
tre CIU, el Govern i el PPC pels pressupostos de 2012, en 
el seu punt 5.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61662)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a revisar el projecte redactat del nou institut escola 
al municipi de Caldes de Montbui i a valorar l’inici de les 
obres, quan la disponibilitat pressupostària ho permeti.»

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

Esmenes presentades
Reg. 58975, 61663 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 24.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58975)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que 
sense augmentar el dèficit de la Generalitat previst per 
aquest any 2012: 

1. Compleixi l’acord polític que acompanya a l’acord en-
tre CIU, el Govern i el PPC pels pressupostos de 2012, en 
el seu punt 5.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61663)

Apartat 1

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

«1. Procedir a la redacció del projecte executiu del nou 
edifici de l’escola Montigalà de Badalona dins de l’exer-
cici de 2012.»

Apartat 2

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

«2. Procedir a la construcció del nou edifici de l’esco-
la, habilitant la partida pressupostària necessària quan la 
disponibilitat pressupostaria ho permeti.» 

Apartat 3

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

«3. Valorar l’execució de les reformes que puguin ser ne-
cessàries i dur-les a terme atenent les necessitats i la dis-
ponibilitat pressupostària.»

Apartat 4

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

«4. En el termini de tres mesos, informar al Parlament de 
l’estat de realització dels anteriors acords.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 58976 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 24.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58976)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que 
sense augmentar el dèficit de la Generalitat previst per 
aquest any 2012: 

1. Compleixi l’acord polític que acompanya a l’acord en-
tre CIU, el Govern i el PPC pels pressupostos de 2012, en 
el seu punt 5.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61664 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 24.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61664)

Apartat 1

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

«1. Reprendre de manera immediata les actuacions ne-
cessàries per a la construcció del nou Institut Tarragona 
per tal que es puguin iniciar les obres tan aviat com la 
disponibilitat pressupostaria ho permeti.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (1)

«2. Incloure en el Projecte de llei dels Pressupostos de la 
Generalitat de l’exercici 2013 la previsió pressupostària 
necessària per a la realització de les obres.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61665 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 24.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61665)

Apartat 1

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

«1. Reprendre de manera immediata les actuacions ne-
cessàries per a la construcció de l’Institut-Escola Ponent 
de Tarragona per tal que es puguin iniciar les obres tan 
aviat com la disponibilitat pressupostaria ho permeti.»

Apartat 2

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (1)

«2. Incloure en el Projecte de llei dels Pressupostos de la 
Generalitat de l’exercici 2013 la previsió pressupostària 
necessària per a la realització de les obres.»

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

Esmenes presentades
Reg. 60494 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 24.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60494)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

«1. Arribar a un acord amb l’Ajuntament de Tarragona 
què garanteixi la idoneïtat del solar per a la construcció 
de l’Institut-Escola de l’Arrabassada de Tarragona...»
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Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Escola La Floresta, de Tarragona
Tram. 250-00966/09

Esmenes presentades
Reg. 60495, 61666 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 24.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60495)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a Introduir una partida en el pressupost de 2013 
per iniciar les obres d’ampliació i millora de l’Escola La 
Floresta de Tarragona.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61666)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar les obres d’ampliació de l’Escola La Flo-
resta de Tarragona quan la disponibilitat pressupostaria 
ho permeti.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61657 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 23.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61657)

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

«El Parlament de Catalunya insta al govern a cercar no-
ves línies de suport, ajut i assessorament a les famílies 
acollidores d’infants tutelats.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61678 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 20.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61678)

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

«El Parlament insta al Govern a: 

1. Aprovar i dur a terme la convocatòria corresponent a 
l’any 2012 dels ajuts destinats al pagament del lloguer per 
antics perceptors.

2. Canviar la normativa per a racionalitzar el sistema 
d’ajuts al lloguer per a poder-los obrir a nous perceptors 
en futures convocatòries.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61684 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 25.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61684)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a demanar al Govern de l’Estat que reconsideri 
els plantejaments del Reial Decret Llei 1/2012 per tal de 
minimitzar els efectes que pugui tenir en la implantació 
d’energies renovables i la cogeneració, fixant uns termi-
nis improrrogables de finalització de la moratòria esta-
blerta al RDL 1/2012.»
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Proposta de resolució de rebuig del Reial 
decret llei 1/2012
Tram. 250-00970/09

Esmenes presentades
Reg. 61685 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 25.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61685)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a demanar al Govern de l’Estat que reconsideri 
els plantejaments del Reial Decret Llei 1/2012 per tal de 
minimitzar els efectes que pugui tenir en la implantació 
d’energies renovables i la cogeneració, fixant uns termi-
nis improrrogables de finalització de la moratòria esta-
blerta al RDL 1/2012.»

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

Esmenes presentades
Reg. 58977 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 24.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58977)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que 
sense augmentar el dèficit de la Generalitat previst per 
aquest any 2012: 

1. Compleixi l’acord polític que acompanya a l’acord en-
tre CIU, el Govern i el PPC pels pressupostos de 2012, en 
el seu punt 5.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61658 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 23.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61658)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a dur a terme, tal i com ja s’ha fet, les actuacions 
necessàries per a resoldre els problemes d’ús d’aquestes 
instal·lacions.»

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

Esmenes presentades
Reg. 59154 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 25.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 59154)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a presentar, en la Comissió d’Interior del Par-
lament de Catalunya, un informe que tingui per objecte: 

a) Concretar el grau de compliment de les recomanacions 
contemplades en la Resolució 662/VIII del Parlament de 
Catalunya, per la qual s’aprova el Dictamen de la Co-
missió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan.

b) Determinar les noves actuacions que té previst dur a 
terme el Govern en els anys 2012 i 2013, desglossat per 
exercicis, per donar compliment en tota la seva extensió a 
les referides recomanacions.»



30 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 307

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 48

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

Esmenes presentades
Reg. 58978, 61667 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 24.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 58978)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a que 
sense augmentar el dèficit de la Generalitat previst per 
aquest any 2012: 

1. Compleixi l’acord polític que acompanya a l’acord en-
tre CIU, el Govern i el PPC pels pressupostos de 2012, en 
el seu punt 5.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61667)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a que iniciï el 2012 l’execució de les obres d’am-
pliació de l’escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la 
Barca (Baix Llobregat) i que inclogui el total del pressu-
post d’execució en els Pressupostos de la Generalitat del 
2013.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61675 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 20.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61675)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a l’aprovació 
i publicació en el termini màxim de tres mesos, de la rela-
ció de llocs de treball, la qual, d’acord amb el que disposa 
l’article 29 del DL 1/1997, de 31 d’octubre, ha d’incloure 
tots els llocs de treball destinats a la provisió del personal 
funcionari, del personal laboral i del personal eventual 
de la Generalitat de Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 60496, . 61672 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 25.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60496)

Addició d’un nou apartat 2

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

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

2. En el supòsit que el CAP de l’Arboç continuï tancat a 
les nits, augmentar el servei d’ambulàncies que operen a 
la comarca i que depenen de l’hospital del Vendrell.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61672)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir l’atenció urgent i continuada als habi-
tants de la població de L’Arboç (Baix Penedès).»

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de condicionament de la carretera 
C-252 el 2012
Tram. 250-00978/09

Esmenes presentades
Reg. 61679 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 20.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61679)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a prioritzar l’execució de les obres de condiciona-
ment de la carretera C-252 entre Vilabertran i Peralada 
per tal que es puguin programar tant bon punt les dispo-
nibilitats pressupostàries ho permetin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 59961, 61680 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 20.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 59961)

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a valorar la signatura del conveni de cessió del 
tram de travessia urbana al nucli de Mata de la carretera 
C-150a a l’Ajuntament de Porqueres, prioritzant l’execu-

ció del projecte de remodelació del pont que salva la 
riera de Codina.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61680)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a desencallar la signatura del conveni de cessió del 
tram de travessia urbana al nucli de Mata de la carretera 
C-150a a l’Ajuntament de Porqueres, sempre i quan les 
disponibilitats pressupostaries ho permetin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 59962, 61668 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 24.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 59962)

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

«1. A liquidar el deute pendent amb l’Ajuntament de Se-
rinyà abans del 15 de juny del 2012, en compliment del 
acord assumit per la Generalitat i les Diputacions, cor-
responent al finançament de les places d’escola bressol 
durant el curs 2010-11 i els mesos corresponents al 2011 
del curso 2011-12, segons el compromís adquirit per la 
pròpia Consellera d’Ensenyament.

2. A desenvolupar i posar en marxa, en el termini de un 
mes a partir de l’aprovació de aquesta proposta, un mo-
del d’escola bressol municipal viable, definir un pla de 
cofinanciació suficient i que tingui en compte les neces-
sitats i característiques de cadascun dels municipis, ga-
rantint la viabilitat del curs 2011-12 i següents, i comu-
nicar-la de forma immediata als ens locals o consorcis.»

Fascicle segon
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61668)

Apartat 1

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

«1. A liquidar, amb caràcter immediat, el deute pendent 
amb l’Ajuntament de Serinyà per al finançament de les 
places d’escola bressol quan la disponibilitat pressupos-
taria ho permeti.»

Apartat 2

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

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

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

Esmenes presentades
Reg. 59963, 61669 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 24.04.2012

Esmenes presentades pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 59963)

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

«1. A liquidar el deute pendent amb l’Ajuntament de Por-
queres abans del 20 de abril del 2012, en compliment de 
l’acord assumit per la Generalitat i les Diputacions, cor-
responent al finançament de les places d’escola bressol 
durant el curs 2010-11 i els mesos corresponents al 2011 
del curso 2011-12, segons el compromís adquirit per la 
pròpia Consellera d’Ensenyament.

2. A desenvolupar i posar en marxa, en el termini d’un 
mes a partir de l’aprovació de aquesta proposta, un mo-
del d’escola bressol municipal viable, definir un pla de 
cofinanciació suficient i que tingui en compte les neces-
sitats i característiques de cadascun dels municipis, ga-
rantint la viabilitat del curs 2011-12 i següents, i comu-
nicar-la de forma immediata als ens locals o consorcis.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61669)

Apartat 1

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

«1. A liquidar, amb caràcter immediat, el deute pendent 
amb l’Ajuntament de Porqueres per al finançament de les 
places d’escola bressol quan les disponibilitats pressu-
postaries ho permetin.»

Apartat 2

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

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

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

Esmenes presentades
Reg. 62039 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 20.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 62039)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes per trobar una solució que permeti a 
l’Ajuntament de Deltebre fer front a l’actuació “Base del 
piragüisme”».
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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

Esmenes presentades
Reg. 61681 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 20.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61681)

Apartat 1

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

«1. Elaborar el pla especial de protecció del medi natu-
ral i el paisatge del Parc Natural de Collserola, que en 
la seva redacció participin les diverses administracions 
i entitats ciutadanes, i sigui aprovat inicialment durant 
l’any 2013.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61659 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 23.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61659)

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

Al punt 1

«1. Mantenir, tal i com el Govern està duent a terme, una 
línia de pagament preferent per a les entitats socials, ate-
sa la situació de feblesa en la que es troben bona part de 
les entitats.»

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

Al punt 2

«2. Seguir aportant els recursos necessaris per tal que les 
entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, de 
l’economia social i les associacions puguin mantenir els 
serveis que presten a persones de manera directa.»

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

Al punt 3

«3. Agilitzar, tal i com el Govern està fent, l’emissió dels 
certificats de reconeixement de deutes que demanen les 
entitats socials a fi de poder accedir a finançament ban-
cari.»

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

Als punts 4, 5, 6, 7 i 8

De supressió de tot el text dels punts 4, 5, 6, 7 i 8.

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

Esmenes presentades
Reg. 58608, 61660 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 23.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 58608)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Del punt 1

1. Negociar en pel present exercici el traspàs a les co-
munitats autònomes de l’assignació tributària del 0,7% de 
l’IRPF destinat a altres finalitats d’interès social en allò 
referent a la seva gestió. Això és: la tramitació, resolució 
i pagament de les subvencions, així com del procediment 
corresponent a tots aquests aspectes, tal i com recull, lite-
ralment, la sentència del Tribunal Suprem.
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61660)

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

Al punt 1

«1. Continuar instant el govern de l’estat a acatar, de for-
ma immediata, les sentències del tribunal constitucional 
(178/2011, de 8 de novembre de 2011) en relació a les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions sotmeses al 
règim general de subvencions de l’àrea de serveis socials, 
famílies i discapacitat, i del tribunal suprem (recurs núme-
ro 6507/2009, de 16 de desembre de 2011), en relació a les 
bases i a la convocatòria de subvencions per a la realització 
de cooperació i voluntariat social amb càrrec a l’assignació 
tributària del 0,7% de l’IRPF. i, en aquest sentit, instar el 
govern de l’estat a traslladar el seu contingut en la convo-
catòria de la declaració de la renda d’aquest any 2012 per 
tal que la generalitat de Catalunya reguli, tramiti, resolgui i 
liquidi les subvencions derivades del 0,7% de l’IRPF.»

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

Al punt 2

«2. Implementar, tal i com el Govern té previst, una cam-
panya informativa en el marc de la pròxima declaració de 
l’IRPF per a conscienciar a la societat catalana alhora de 
marcar la casella solidària a favor d’altres finalitats d’in-
terès social.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61682 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 20.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61682)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que en el marc de la redacció del nou PDI s’es-
tudiï la conveniència de dur a terme el perllongament de 
l’L1 del metro Fondo - Santa Coloma fins a Montigalà - 
Lloreda (Badalona).»

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

Esmenes presentades
Reg. 61673 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 25.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61673)

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

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

Proposta de resolució sobre la 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

Esmenes presentades
Reg. 61683 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 20.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61683)

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

«El Parlament insta el Govern a que en el marc de la re-
dacció del nou PDI s’inclogui la programació de l’adap-
tació a persones amb mobilitat reduïda de l’estació de 
metro de Rambla Just Oliveras de l’L1 dels FMB i es fi-
xi el calendari de la seva execució en funció del conjunt 
d’inversions previstes.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels ajuts econòmics a la xarxa escolar de la 
Bressola, de la Catalunya Nord
Tram. 250-00992/09

Esmenes presentades
Reg. 61677 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 20.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61677)

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

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a seguir donant suport a la xarxa d’escoles de 
la Bressola a la Catalunya del Nord que coadjuvi al seu 
manteniment.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar establint amb la Bressola convenis 
que assegurin el manteniment de la xarxa escolar de la 
Bressola a la Catalunya del Nord, en aplicació dels apar-
tats 3 i 4 de l’article 18 del Títol II de la Llei d’Educació 
de Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 61674 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCS, 26.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61674)

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 del Govern 
de l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern de 
Guatemala defensi el diàleg per a la resolució de conflictes 
socioambientals a la comunitat d’El Regadío, d’acord amb 
els instruments jurídics nacionals i internacionals de drets 
humans, i denunciï eventuals agressions als drets humans 
de la població local i dels cooperants destacats a la regió.»

Proposta de resolució sobre la reconversió 
industrial de la central tèrmica de Cercs en 
un parc d’energies renovables
Tram. 250-00995/09

Esmenes presentades
Reg. 61686 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 25.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61686)

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 un estudi de viabilitat de la implantació de parcs 
d’energia i de centres de difusió, recerca i promoció de les 
diferents tecnologies energètiques arreu de Catalunya, en 
funció de la seva viabilitat tècnica i econòmica i de la se-
va distribució en el territori, en el marc del Pla d’Energia 
i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 i del que deter-
minin els Plans d’Acció que es desenvoluparan posterior-
ment a l’aprovació del Pla, tot prioritzant aquells empla-
çaments que permetin la rehabilitació i nou ús d’anteriors 
infraestructures energètiques.

El resultat d’aquest estudi haurà de permetre al Govern 
donar suport a les administracions locals, empreses i en-
titats per a la implantació d’aquests parcs i centres»

Proposta de resolució sobre l’actualització 
del Pla de sanejament d’aigües residuals
Tram. 250-00996/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de les depuradores d’aigües 
residuals de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 
de l’Heura, Corçà, Serra de Daró, Llambilles, 
Flaçà, Fontcoberta, Camprodon, Queralbs, 
Molló, Pardines, Ogassa i Vilallonga de Ter
Tram. 250-00997/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre les interven-
cions oncològiques, la disponibilitat de sa-
les d’operacions i el servei d’urgències de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 250-00998/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a garantir la seguretat en l’àm-
bit de la prevenció i extinció d’incendis
Tram. 250-00999/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
de serveis d’urgències i l’ampliació horària 
de centres d’atenció primària de Sabadell
Tram. 250-01000/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la prolongació 
de la línia ferroviària C-4 de Sant Vicenç de 
Calders a Tarragona
Tram. 250-01002/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2012 al 27.04.2012).

Finiment del termini: 30.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la fixació a In-
ternet i als GPS de les dades de l’eix Diago-
nal, que uneix Vilafranca del Penedès i Vila-
nova i la Geltrú, i sobre el millorament de la 
senyalització de la carretera C-15
Tram. 250-01003/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2012 al 27.04.2012).

Finiment del termini: 30.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un programa per a introduir vehicles elèc-
trics en les flotes de vehicles comercials i de 
distribució que operen a la zona metropoli-
tana de Barcelona
Tram. 250-01004/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2012 al 27.04.2012).

Finiment del termini: 30.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre les mesures per 
a pal·liar les pèrdues econòmiques dels pa-
gesos produïdes pels efectes de l’onada de 
fred
Tram. 250-01005/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Socialista (reg. 62482), 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2012 al 27.04.2012).

Finiment del termini: 30.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la internalitza-
ció del servei d’àpats del Centre Penitenciari 
Ponent
Tram. 250-01006/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2012 al 27.04.2012).

Finiment del termini: 30.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la part corresponent a la Generalitat per a 
iniciar les obres de construcció del centre 
d’acollida turística de Les
Tram. 250-01007/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2012 al 27.04.2012).

Finiment del termini: 30.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la represa del 
funcionament del funicular de Gelida
Tram. 250-01008/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2012 al 27.04.2012).

Finiment del termini: 30.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’arribada i el 
desplegament de la tecnologia de telefonia 
mòbil de tercera generació a les comarques 
de Girona
Tram. 250-01009/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2012 al 27.04.2012).

Finiment del termini: 30.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.



30 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 307

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 56

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’atenció de vint-i-quatre hores 
del CAP L’Arboç
Tram. 250-01010/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2012 al 27.04.2012).

Finiment del termini: 30.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
i l’arranjament de l’andana de l’estació de 
tren a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-01011/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2012 al 27.04.2012).

Finiment del termini: 30.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la reparació de 
les escales mecàniques d’accés a l’andana 
de l’estació de Renfe de la Plaça de Catalu-
nya de Barcelona
Tram. 250-01012/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2012 al 27.04.2012).

Finiment del termini: 30.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de 
les subvencions per a finançar les xarxes de 
captació, potabilització i subministrament 
d’aigua potable
Tram. 250-01013/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del mausoleu de Centcelles, a Constantí, i el 
garantiment de la presència mínima neces-
sària de treballadors públics al conjunt de la 
Tàrraco romana
Tram. 250-01014/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
les carreteres C-58 i C-16 entre les carrete-
res B-30, de Cerdanyola, i B-40, de Terrassa
Tram. 250-01015/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord amb l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí per a construir el vial de connexió amb 
l’enllaç nord de la carretera C-37
Tram. 250-01016/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la beca de menjador escolar als infants 
que la reben des del principi del curs 2011-
2012
Tram. 250-01017/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Sala i Badrinas, de 
Terrassa
Tram. 250-01019/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Can Montllor, de 
Terrassa
Tram. 250-01020/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Les Aymerigues, 
de Terrassa
Tram. 250-01021/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.
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Proposta de resolució sobre les beques 
d’escolarització i de menjador per a les es-
coles bressol i les de menjador per als alum-
nes d’ensenyaments universals i obligatoris
Tram. 250-01022/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts per als centres especials de treball 
d’iniciativa social pel 75% del salari mínim 
interprofessional per als treballadors amb 
discapacitat d’especial dificultat
Tram. 250-01023/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2012 al 27.04.2012).

Finiment del termini: 30.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la propietat 
i l’usdefruit dels habitatges associats a la 
presó de la Trinitat Vella, a Barcelona
Tram. 250-01024/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a compensar els veïns del barri de la Tri-
nitat Vella, de Barcelona, pels efectes de la 
construcció del carril VAO
Tram. 250-01025/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a construir habitatges de lloguer soci-
al per a joves al barri de la Trinitat Vella, de 
Barcelona
Tram. 250-01026/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la connexió 
dels col·lectors d’aigües residuals de la Ce-
llera de Ter, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní 
de l’Heura, Corçà i Fornells de la Selva amb 
les estacions depuradores de destinació
Tram. 250-01027/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria del Pla d’electrificació rural de Catalunya 
del 2012
Tram. 250-01028/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de desdoblament de l’autovia A-2 
al seu pas per les comarques gironines
Tram. 250-01029/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a construir un centre de dia amb resi-
dència i habitatges tutelats per a gent gran 
als terrenys de Porta Trinitat, al barri de la 
Trinitat Vella, de Barcelona
Tram. 250-01030/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la constitució 
del Consell Català de l’Empresa
Tram. 250-01031/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre les conseqüèn-
cies penals per als ciutadans inculpats per 
les protestes contra el pla Caufec a Esplu-
gues de Llobregat el 2007 i el 2009
Tram. 250-01032/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la investigació 
de les activitats i les connexions del Casal 
Tramuntana, al barri del Clot, de Barcelona, 
amb grups feixistes, racistes, xenòfobs i vi-
olents
Tram. 250-01033/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01034/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la presència dels Mossos d’Esquadra a les 
regions policials Metropolitana Sud, Ponent 
i Pirineu Occidental
Tram. 250-01035/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
rehabilitació de l’Església Vella de Vilanova 
de la Barca
Tram. 250-01036/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció de l’Institut Serra de Miramar, 
de Valls
Tram. 250-01037/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció de l’Escola Mare de Déu del Ro-
ser, de Vallmoll
Tram. 250-01038/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.
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Proposta de resolució sobre la finalització 
de les obres d’ampliació de l’Escola Nova, 
de Cervelló
Tram. 250-01040/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre el nou empla-
çament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tar-
ragona
Tram. 250-01041/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la revisió de la 
classificació de la transsexualitat com a ma-
laltia mental i sobre la reassignació de gène-
re i les modificacions legals per a combatre 
la transfòbia
Tram. 250-01043/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de racionalització dels serveis ex-
ternalitzats dels centres penitenciaris
Tram. 250-01044/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.
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Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei d’urgències continuades al CAP 
Gavà-1, la reobertura del dispensari de Gavà 
Mar i la compleció del mapa sanitari de Gavà
Tram. 250-01046/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Socialista, (reg. 62482), 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2012 al 27.04.2012).

Finiment del termini: 30.04.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la substitució i 
l’ampliació de l’Escola Les Comes, de Rodonyà
Tram. 250-01049/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 62370), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62509).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 02.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 26.04.2012.

Proposta de resolució sobre la descontami-
nació del pantà de Flix
Tram. 250-01089/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61230 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada, Joan Boada Masoliver, 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

Durant l’any 2011 es van signar diferents convenis per tal 
d’iniciar la segona fase de les obres de descontaminació 
del pantà de Flix.
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El mes de febrer es signà un conveni de col·laboració en-
tre la Sociedad Estatal d’Aigües de les Conques Medi-
terrànies (Acuamed), depenent del Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí (MARM), Ercros i l’Ajun-
tament de Flix, per l’emmagatzematge dels fangs extrets 
de l’embassament d’aquesta localitat a l’abocador indus-
trial.

El mes de juliol del mateix any 2011 es va signar un se-
gon conveni de col·laboració entre Acuamed, depenent 
del MARM i l’Ajuntament de Flix, per a la gestió de 
l’abocador on s’emmagatzemaran els residus extrets de 
l’embassament de Flix.

D’aquesta manera es donava llum verda a la segona fa-
se de les obres en la qual s’havia de procedir,una vega-
da s’acabessin els treballs de condicionament de l’abo-
cador, a la pròpia extracció dels llots. Aquests havien de 
ser tractats abans del seu emmagatzematge en una planta 
de tractament de residus construïda en els terrenys cedits 
per Ercros, mitjançant un altre conveni signat entre la ci-
tada empresa i Acuamed el mes de juny del mateix 2011.

Però en les últimes setmanes han sortit diferents in-
formacions en els mitjans de comunicació on s’explica 
que aquestes obres estan aturades. El propi Director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua va informar als alcaldes de 
la zona que no podria iniciar-se l’extracció dels llots con-
taminats sense haver finalitzat abans les obres dels pous 
d’emergència previstes per l’Estat i la Generalitat.

El Pla de construcció o recuperació de nous pous d’abas-
tament d’aigua potable a Ascó, Vinebre, Mora de l’Ebre 
i Miravet entre altres està finançat per l’Agència Catalana 
de l’Aigua encarregada de redactar els projectes i les ex-
propiacions, i la societat Acuamed, que finança l’execu-
ció de les obres. En aquests moments aquest Pla està del 
tot aturat per part de l’ACA sense haver iniciat el procés 
d’expropiacions ni la redacció dels projectes.

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

Proposta de resolució

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

1.-que a través de l’Agència Catalana d’Aigua es reiniciïn 
les obres d’execució del Pla de recuperació i construcció 
dels nous pous, per tal de garantir la descontaminació de 
l’embassament de Flix en el termini més curt possible.

2.-que realitzi totes les gestions oportunes davant el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te, per tal que també reprengui les actuacions comprome-
ses en els diferents convenis signats.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu; Hortènsia Grau Juan, Jo-
an Boada Masoliver, diputats del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la reducció dels 
recursos dels pressupostos generals de 
l’Estat destinats a l’autoocupació, l’empre-
nedoria i el desenvolupament
Tram. 250-01090/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 61257 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Oriol Amorós i 
March, diputat, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El PGE per al 2012 preveu una retallada del 50% de les 
ajudes a l’autoocupació i a la creació d’empreses Les aju-
des a l’autoocupació van comptar el 2010 i 2011 amb més 
de 99,4 milions d’euros, enfront dels 51 milions d’euros 
pressupostats per al 2012. La retallada del 50% d’aques-
tes ajudes a l’autoocupació als Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2012 significarà no poder ajudar a més 
de 5.000 aturats. La possibilitat de que una part dels atu-
rats es reincorporin al procés productius a través de l’au-
toocupació amb la posada en marxa d’un negoci propi es 
veurà molt reduïda.

La retallada en la partida també perjudicarà als objec-
tius corresponents a la capitalització de la prestació per 
desocupació i a l’accés a les bonificacions de joves en les 
quotes de la Seguretat Social ja que aquestes tres accions 
estan estretament vinculades.

Els beneficiaris, íntegrament a aturats que van decidir 
constituir-se com a autònoms, van ascendir l’any passat 
a 10.101 persones, mentre que la previsió per aquest any 
és de 5.177. En conseqüència, gairebé 5.000 aturats, que 
possiblement acudirien a aquesta mesura, es quedaran 
sense ajudes per sortir de la desocupació a través del tre-
ball autònom.

D’altra banda, la disminució en un 50% dels recursos 
destinats a l’autoocupació contradiuen al ministre d’Hi-
senda, Cristóbal Montoro, en valorar aquest positivament 
l’èxit d’aquests programes. Una afirmació que es demos-
tra amb la dotació efectiva del 2010, ja el pressupost ini-
cial va haver d’incrementar-se el 45% fins a superar els 
143,4 milions d’euros per l’important nombre de petici-
ons rebudes. L’èxit del programa l’any 2011 hagués estat 
equivalent si la situació econòmica del d’aquell any ho 
hagués permès.

En aquesta línia, mentre que a curt termini l’autoocu-
pació i el suport als emprenedors es l’aposta més im-
portant per a crear llocs de treball el govern de l’Estat, 
incomprensiblement retalla també les subvencions per 
al desenvolupament d’accions de formació i difusió del 
treball autònom més d’un 33% als Pressupostos. El que 
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afectarà greument els objectius de promocionar la cultu-
ra emprenedora i la creació d’ocupació.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya veu en preocupació la im-
portant reducció dels recursos que el PGE de 2012 des-
tina a suport a l’autoocupació, l’emprenedoria i al des-
envolupament d’accions de formació i difusió del treball 
autònom

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de Catalu-
nya a defensar davant del Govern de l’estat el manteni-
ment dels recursos destinats al suport a l’emprenedoria 
i l’autoocupació per ser una de les formes més directes i 
efectives de crear ocupació.

3. El Parlament insta el Govern de Catalunya a presentar 
en el termini d’un mes un pla i un projecte de llei de su-
port al treball autònom i a l’emprenedoria.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre la difusió de 
la informació relativa als ajuts a les famílies 
nombroses
Tram. 250-01091/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 61258 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

En els darrers anys, les entitats, administracions i em-
preses del nostre país han anat generant, de forma més o 
menys estable, serveis, ajudes i bonificacions adreçades 
específicament a les famílies nombroses, amb l’objec-
tiu de reconèixer i compensar l’esforç suplementari que 
representa aquesta realitat. Al marge de la valoració de 
les mateixes i de la necessitat d’incrementar-les i conso-
lidar-les, és evident que resta molt a fer en allò que fa 
referència a la seva publicitat. No deixa de resultar simp-
tomàtic, en aquest sentit, la disfunció existent entre el nú-
mero de famílies que poden qualificar-se com a nombro-
ses i aquelles que disposen del reconeixement oficial, la 

qual cosa deixa entreveure la manca d’estímuls i d’una 
política informativa prou ambiciosa.

En aquests moments, per exemple, no existeix un espai 
únic (ja sigui virtual o en qualsevol altre format) en el 
que es recullin tots els serveis, les ajudes o les bonifica-
cions que reben les famílies nombroses. Existeix, d’una 
banda, la informació que proporciona l’entitat Famílies 
Nombroses de Catalunya (la FANOC), en alguns casos 
específiques per als seus associats, però majorment adre-
çades al conjunt de famílies nombroses del país i que 
incorpora tant les ajudes privades com les públiques; si 
bé, en aquest darrer cas, no s’inclouen les que ofereixen 
molts ajuntaments i, fins i tot, algunes empreses. Per la 
seva banda, el Govern de la Generalitat, des de la Secre-
taria de Família, també edita i publicita, des de fa alguns 
anys, una Guia de Prestacions i Serveis adreçats a totes 
les famílies, que també inclou, lògicament, aquelles des-
tinades a les nombroses. Igualment, alguns ajuntaments 
o consorcis disposen d’eines concretes que inclouen, a 
més a més de les que ofereixen específicament, les que 
proporcionen d’altres administracions.

No existeix, però, un espai únic en el que qualsevol ciu-
tadà o ciutadana pugui consultar, de forma àgil i com-
plerta, totes les ajudes que s’ofereixen per part del sector 
públic i privat, la qual cosa dificulta una correcta opti-
mització de les mateixes i, per damunt de tot, una uti-
lització per part de totes les famílies nombroses que ho 
desitgin.

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

Proposta de resolució

1. Crear, en el termini màxim d’un any, un portal web o 
una guia específica en la que s’incloguin tots els serveis, 
ajudes o bonificacions adreçades específicament a les fa-
mílies nombroses i que inclogui no només les que ofe-
reix la Generalitat de Catalunya, sinó totes aquelles que 
provinguin de les altres administracions i les empreses 
privades que operen al nostre país. Aquesta guia s’actua-
litzarà de forma automàtica amb cada nova incorporació.

2. Promoure, de forma paral·lela, una millor difusió de 
tots aquests serveis, ajudes i/o bonificacions entre les fa-
mílies nombroses del país, ja sigui a través d’una campa-
nya genèrica adreçada als beneficiaris potencials i/o de 
mecanismes d’actualització telemàtica per a totes aque-
lles famílies que ho sol·licitin.

3. Promoure, a través de la Secretaria de Família, acords 
amb les empreses distribuïdores o els fabricants del país 
per tal de incrementar els descomptes adreçats a les fa-
mílies nombroses i a aquelles altres unitats familiars re-
conegudes per part del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre la reclama-
ció al Govern de l’Estat de l’execució de les 
obres de la variant de Vallirana de la carre-
tera N-340
Tram. 250-01092/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61265 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La Comissió de Territori i Sostenibilitat va aprovar el 
passat 7 d’abril la següent resolució sobre les obres a dur 
a terme de la variant de Vallirana que «insta el Govern de 
la Generalitat a incloure el finançament de la variant de 
Vallirana de la carretera N-340 en la proposta d’obres per 
a finançar per la via de la disposició addicional tercera de 
l’Estatut d’Autonomia per tal que aquesta infraestructura 
es posi en servei l’any 2013.»

El passat 30 de març el Ministeri de Fomento presenta el 
projecte de pressupostos per l’any 2012 que varia subs-
tancialment el calendari de les obres i estableix la previ-
sió d’acabament de la variant més enllà del 2015. El Go-
vern de l’Estat només ha previst una partida de 5.041.910 
euros, rebaixant a un terç els recursos destinats per l’any 
2011 per l’anterior executiu i en una obra que té un cost 
global de 135 milions d’euros. Aquest retallada pressu-
postària perjudica greument el model de mobilitat del 
municipi dels municipis que comparteixen el corredor vi-
ari de la N-340. 

Per tot això, i tractant-se d’una obra amb un enorme re-
tard i de gran importància estratègica els municipis afec-
tats, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a reclamar al Govern de l’Estat l’execució immedia-
ta de les obres de la variant de Vallirana d’acord amb allò 
que preveu la resolució 476/IX, de 7 d’abril.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, Eva Granados Galiano, diputats del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre la implantació 
de la senyalització complementària indicati-
va de la connexió de l’eix Diagonal amb les 
vies d’accés als ports i aeroports
Tram. 250-01093/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61266 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El passat mes de desembre va entrar en funcionament el 
nou traçat de la C-15 en tota la seva extensió. Es comple-
tava així un eix viari de singular importància pel des-
envolupament econòmic de les comarques del Bages, 
l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf, iniciat i desenvolupat de 
manera decisiva pel Govern anterior.

Aquesta via ha d’esdevenir, entre d’altres, un eix bàsic 
de mobilitat donada la seva connexió en xarxa amb d’al-
tres eixos viaris del país, com és el cas de l’Eix Trans-
versal (C-25), de l’A-2, l’AP-7, l’autopista Pau Casals,etc. 
Aquesta connexió en xarxa permet als usuaris l’accés a 
grans infraestructures de comunicació i transport, com 
és el cas dels ports i dels aeroports als quals es pot acce-
dir des de la C-15 o en la connexió amb d’altres vies. Tant 
per l’interès de l’activitat empresarial com el turístic, la 
senyalització de l’Eix Diagonal ha de contemplar la se-
nyalització per als seus usuaris de la connexió amb les 
infraestructures més pròximes abans indicades.

La mesura que plantegem és de vital importància per la 
mobilitat del usuaris del sector turístic dels territoris de 
l’Eix, en especial les que reben turistes que tenen com a 
via d’arribada el transport aeri o el marítim. En aquest 
moment no hi ha cap indicador, per exemple, que asse-
nyali al conductor l’accés a l’aeroport del Prat, de l’aero-
port de Reus o els ports de Barcelona o Tarragona.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, programar i implantar la senyalització 
complementària indicativa de la connexió de l’Eix Dia-
gonal (C-15) amb les vies d’accés als principals aeroports 
i ports del país.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Roberto E. Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un catàleg general del patrimoni per a la 
preservació dels recursos naturals i cultu-
rals del Pla director de les colònies industri-
als del Llobregat
Tram. 250-01094/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 61267 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Judit Carreras Tort, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

La llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordena-
ció del paisatge, estableix que el Govern, en l’àmbit de la 
seves competències i en funció dels recursos disponibles, 
ha de potenciar les activitats de les administracions lo-
cals que compleixin actuacions de protecció del paisatge, 
especialment les que tinguin com a objectiu la custòdia 
del territori per a la preservació dels seus valors paisat-
gístics.

L’any 2007 s’aprovà definitivament el Pla Director de 
les Colònies que abasta la Vall del riu Llobregat entre el 
Pla de Bages i el Pre-pirineu que és l’àmbit objecte del 
Pla Director Urbanístic de les Colònies del Llobregat. 
Es tracta d’una unitat geogràfica caracteritzada per l’alt 
valor patrimonial de la seva seqüència d’establiments 
tèxtils encaixats en una vall estreta vora l’eix viari del 
Llobregat. S’identifiquen divuit peces de naturalesa di-
versa entre les quals cal distingir, en funció de la seva 
consistència urbana, dotze colònies (Cal Rosal, Ametlla 
de Casserres, Viladomiu Vell, Viladomiu Nou, Guixa-
ró, Cal Prat, Cal Pons, Cal Marçal, Cal Vidal, Cal Ri-
era, Ametlla de Merola, Soldevila), tres semi-colònies 
(La Plana, Cal Metre, Cal Bassacs) i tres fàbriques de riu 
(Cal Casas, Cal Forcada, La Rabeia).

Des de l’any 2007 fins l’any 2010 es va convocar una lí-
nia d’ajuts anuals per a subvencionar projectes presentats 
per les administracions locals per dur a terme actuacions 
per la protecció, gestió i ordenació del paisatge pel seu 
caràcter estratègic per la política territorial del país i la 
preservació del patrimoni cultural de les colònies indus-
trials així com pel compliment dels objectius de la llei 
del paisatge i per a consolidar la cooperació amb les ad-
ministracions locals en aquest àmbit.

D’altra banda, el Pla Director inclou un precatàleg de 
béns a protegir en cada establiment i considera que cal 
elaborar un Catàleg de Patrimoni General per a preservar 
la xarxa de recursos naturals i culturals de l’àmbit territo-
rial regulat pel Pla Director.

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

Proposta de resolució

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

Elaborar un Catàleg de Patrimoni General per a preser-
var la xarxa de recursos naturals i culturals de l’àmbit 
territorial regulat pel Pla Director de les Colònies Indus-
trials del Llobregat.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Roberto Edgardo Laban-
dera Ganachipi, Judit Carreras Tort, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de la planta de Piaggio a Martorelles i de la 
marca Derbi i sobre les mesures de defensa 
i impuls del sector de la motocicleta
Tram. 250-01095/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, 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, 
Subgrup Parlamentari Ciutadans

Reg. 61269 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, 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’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

Derbi és una de les marques emblemàtiques i amb més 
tradició del sector de la motocicleta a Catalunya.

És el 2009 quan s’inicia l’actuació de l’autoritat laboral a 
Derbi, tal i com consta en la documentació i expedients 
instats i a principis de març de 2011 la multinacional ita-
liana Piaggio va anunciar el traslladat de la producció de 
les factories de Nacional Motor - Derbi, de Martorelles 
(Vallès Oriental), a les plantes italianes del grup. Aquesta 
decisió afectarà els més de 200 treballadors i treballado-
res de producció i compres que mantenia a la planta de 
Derbi de Martorelles.

Tot indica que la situació de la planta de Martorelles és 
econòmicament viable i el nivell de producció eficient, 
situació a la que cal afegir uns costos de mà d’obra con-
tinguts en relació a altres plantes del grup.
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Fruit d’aquesta situació, la multinacional italiana va fir-
mar amb els sindicats fa un any un acord, amb la me-
diació del Departament de Treball, per presentar un pla 
industrial i per mantenir l’ocupació al centre de Marto-
relles, realitzant les inversions necessàries i millorant la 
competitivitat.

El 22 de juny de 2011 el Parlament de Catalunya va apro-
var per unanimitat una resolució en la que s’encomanava 
al Govern a actuar com a mediador, cercar nous inver-
sors, si era el cas, per garantir la continuïtat de la marca i 
dels llocs de treball, impulsar el sector de la motocicleta 
i treballar conjuntament amb el govern de l’Estat per cer-
car una estratègia compartida per garantir la continuïtat 
del sector a Catalunya.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament 
d’Empresa i Ocupació ha dut a terme una sèrie d’actu-
acions de negociació i intermediació amb la Direcció de 
l’empresa a Catalunya, la Direcció corporativa els sindi-
cats, les empreses proveïdores i l’Ajuntament de Martore-
lles per trobar la millor solució, des del punt de vista so-
cial i industrial a la situació. En una reunió realitzada el 
passat dia 8 de novembre de 2011 la direcció del grup va 
refermar el compromís de la multinacional italiana per 
trobar una solució industrial per a la planta, sense descar-
tar que aquesta passés per una continuïtat industrial vin-
culada a l’activitat del grup. Ambdues parts es van em-
plaçar a una nova trobada per a la que el Grup Piaggio es 
va comprometia a portar propostes concretes, cosa que 
encara no s’ha produït.

Per altra banda, en l’àmbit de les relacions laborals, s’ha 
de dir que en els Expedients de Regulació d’Ocupa-
ció presentats el 2 de maig de 2011, amb mediació de 
la Generalitat entre treballadors i empresa es van assolir 
acords que demostren, novament, la capacitat dels treba-
lladors i treballadores de Derbi d’arribar a acords amb 
compromís amb els resultats i els funcionament general 
de l’empresa i de la seva perseverança en la defensa de 
l’activitat industrial.

Per aquests motius, els grup parlamentaris sotasignats 
presenten la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar com mediant amb la multinacional Piaggio 
perquè reconsideri la decisió de tancar la planta de Mar-
torelles, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’ac-
tivitat productiva i el manteniment dels llocs de treball.

b) Continuar portant a terme totes les actuacions neces-
sàries, com la recerca de nous inversors, si escau, per a 
garantir la continuïtat de la marca Derbi com una de les 
marques de referència de la indústria de la motocicleta a 
Catalunya.

c) Continuar prenent totes les mesures necessàries en de-
fensa del sector de la indústria de la motocicleta, desen-
volupar el pla de suport al sector i donar suport a la re-
cerca i la innovació en aquest sector, així com impulsar 
les mesures establertes en l’Acord estratègic 2008-2011.

d) Seguir treballant de manera coordinada amb el Go-
vern de l’Estat en la cerca d’una estratègia compartida 

que garanteixi la continuïtat del sector de la motocicleta 
a Catalunya, tal com es va fer amb el Pla de l’automòbil.

2. El Parlament acorda donar a conèixer aquesta resolu-
ció al Govern de l’Estat, als grups parlamentaris del Con-
grés dels Diputats i a la direcció del Grup Piaggio.

Palau del Parlament, 30 de març de 2012

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Miquel 
Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Josep Enric Millo 
i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors Camats Luis, 
portaveu del GP d’ICV-EUiA; Anna Simó i Castelló, 
portaveu del GP d’ERC;Alfons López i Tena, represen-
tant del SP de SI; Albert Rivera Díaz, president portaveu 
del SP de C’s

Proposta de resolució sobre la paralització 
de la venda de la Torre d’en Mornau, i la seva 
catalogació com a bé de domini públic
Tram. 250-01096/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 61273 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

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 Territori i Sosteniblitat.

Exposició de motius

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat de Catalunya ha posat a la venda, a través de 
l’Institut Català del Sòl, una finca de més de 90 hectàrees 
anomenada Torre d’en Mornau. La finca, que es repar-
teix entre els termes municipals de Castelló d’Empúri-
es, Pau i Peralada, es troba inclosa dins el Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà i limita amb les reserves 
integrals que mereixen una especial protecció pels seus 
valors naturals. Sense oblidar, igualment, que les zones 
agrícoles i de pastures també representen un important 
valor paisatgístic i patrimonial pel conjunt del Parc.

La venda trenca la dinàmica seguida pels diferents go-
verns de la Generalitat, encaminada a l’augment del 
patrimoni públic. En aquest sentit, el programa del sòl 
2005-2008 instava el Govern orientar les seves actuaci-
ons cap a una «política de compres dirigida a la preser-
vació del territori». De fet, la compra de la Torre Mornau 
es va produir el 2006 a través del mateix Incasol i, alguns 
anys després, el Departament de Medi Ambient manifes-
tava obertament el seu interès per l’adquisició per aques-
ta finca amb l’objectiu de donar-li usos vinculats al medi 
ambient, com ara un centre d’interpretació o un alberg 
específicament destinat als estudiosos. El Govern de la 
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Generalitat actual, però, ha canviat radicalment aques-
ta dinàmica i, emparant-se en la situació de les finan-
ces públiques, ha impulsat una operació que no respon 
a cap criteri de bona gestió (ni econòmica –sobretot te-
nint en compte la situació del mercat immobiliari– ni, 
òbviament, ambiental) i que, a més a més, representarà 
evidents perills per al Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà.

D’altra banda, el Pla Especial del Parc obliga a conservar 
els valors naturals i patrimonials del parc i la normativa 
restringeix els usos, en especial els hotelers, si bé exis-
teix una excepció per a les masies construïdes abans de 
1950. No deixa de resultar simptomàtic que la peça que 
s’ha posat a la venda inclogui quatre masies catalogades 
que, molt probablement, són anteriors al 1950. En aquest 
sentit, a banda dels perjudicis en allò que fa referència a 
la gestió de l’espai (ateses les dificultats que representa la 
gestió de la propietat privada), l’operació podria obrir la 
porta a un canvi d’usos encobert en un espai que forma 
part del Parc Natural del Aiguamolls; i, en aquest sentit, 
resultaria contrària a l’obligació dels poders públics de 
preservar els interessos públics i el patrimoni natural del 
nostre país.

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

Proposta de resolució

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

1. Paralitzar l’expedient administratiu de venda directa 
d’aquest espai i mantenir la titularitat pública de l’espai, 
per tal que la finca en qüestió es mantingui adscrita als 
òrgans gestors del Parc Natural dels Aiguamolls de l’-
Empordà.

2. Iniciar el procés de catalogació de la finca com a bé de 
domini públic, adscrita als òrgans de gestió del Parc Na-
tural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre la paralització 
de la venda de la Torre d’en Mornau i la seva 
adscripció als òrgans gestors del Parc Natu-
rals dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01097/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61341 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha posat a la venda per 
2,5 milions d’euros una finca de més de 90Ha, la Torre 
Mornau, que està inclosa dins el Parc Natural dels Ai-
guamolls de l’Empordà.

Aquesta finca va ser comprada el 2006 seguint els cri-
teris del Govern de portar a terme una política de com-
pres dirigida a la preservació del territori i mantenir-ne la 
conservació i els seus valors biològics.

Aquests terrenys limiten amb una de les reserves inte-
grals, zona que té un alt grau de protecció pel seu valor 
natural.

Davant aquesta proposta de venda el serveis de medi na-
tural de la Generalitat de Catalunya no han emès cap in-
forme ni tampoc l’Agència Catalana de l’Aigua ja que en 
l’interior de la finca hi ha l’estany de Mornau.

Aquests terrenys estan classificats com a «Zona agrona-
tural (clau 3)» i «Zona agrícola i forestal clau 4)». Se-
gons el Pla Especial dels Aiguamolls de l’Empordà, a 
banda dels usos agrícoles, també hi són compatibles es-
tabliments de turisme rural, de restauració i hotels en els 
masos reconstruïts, activitats cinegètiques, activitats col-
lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el 
lleure i esbarjo, entre d’altres.

Els ajuntaments de Castelló d’Empúries, Peralada i Pau i 
el consell comarcal de l’Alt Empordà han mostrat la seva 
oposició més enèrgica a la venda de la finca.

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. Paralitzar i desestimar la venda de la finca de 90Ha 
anomenada Torre Mornau, inclosa dins el Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà.

2. Adscriure la finca abans esmentada dins els òrgans 
gestors del Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

3. No vendre cap finca propietat del Govern de la Gene-
ralitat que formi part d’un espai d’interès natural o d’un 
parc natural i que aquestes s’adscriguin als òrgans ges-
tors respectius.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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



30 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 307

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 69

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut al barri de Can Llong, de Sabadell
Tram. 250-01099/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61349 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

El passat 30 de març la Junta de Portaveus de l’Ajunta-
ment de Sabadell va aprovar amb la unanimitat de tots 
els grups municipals un moció sobre l’institut de secun-
dària del barri de Can Llong.

El 2004, el Ple Municipal 2004 es va aprovar el Mapa Es-
colar de Sabadell fins al 2015, i que en aquest document 
ja es preveia, tenint en compte les dades demogràfiques 
de la zona, que al barri de Can Llong al curs 2013-14 se-
ria necessària la construcció d’un institut d’ensenyament 
secundari.

Per poder tirar endavant aquesta necessitat, el 2011 el Ple 
Municipal va aprovar la cessió a la Generalitat de Cata-
lunya dels terrenys en els quals s’hauria d’ubicar aquest 
futur equipament.

Es preveu que al curs 2013-14 acabarà la primera pro-
moció d’educació primària d’alumnat de l’Escola Can 
Llong. L’Institut Ferran Casablancas i l’Institut Arraona, 
que són els més propers a la zona, oferten conjuntament 
210 places de 1r d’ESO. Aquests dos instituts, comptant 
només amb els centres adscrits actualment, tindran al 
curs 2013-14 una demanda potencial de 243, sense tenir 
en compte els procedents de l’Escola Can Llong.

Al curs 2015-16 augmentarà la demanda de la zona, ja 
que l’alumnat de l’Escola Mas Boadella acabarà la pri-
mera promoció amb dos grups de 6è i aquests alumnes 
requeriran d’escolarització.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a agilitzi els processos per poder construir un institut 
de secundària al barri de Can Llong de Sabadell, amb la 
finalitat de donar resposta a la demanda de places de 1r 
d’ESO que es produirà per part d’alumnat del propi barri.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Daniel Font i Cardona, 
Montserrat Capdevila Tatché, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’autorització 
als alumnes de batxillerat de la Torre de Cla-
ramunt per a usar el servei de transport es-
colar dels alumnes d’educació secundària 
obligatòria
Tram. 250-01100/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61350 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Els estudiants de batxillerat de l’IES de Capellades resi-
dents a la Torre de Claramunt no compten amb servei es-
colar que el traslladi des del seu municipi al centre d’es-
tudis. Aquest fet està generant importants dificultats a les 
famílies per fer front a les despeses que generen els des-
plaçaments dels alumnes i una dificultat real per concili-
ar aquests desplaçaments amb els recursos propis donada 
la insuficiència de l’actual oferta de transport públic entre 
tots dos municipis.

La solució al problema plantejat rau en la possibilitat que 
els alumnes de batxillerat puguin fer servir el transport 
escolar dels alumnes de l’ensenyament secundari obliga-
tori del mateix municipi, ja que restarien places disponi-
bles suficients per poder absorbir la demanda plantejada 
pels estudiants de batxillerat. Des del grup parlamentari 
socialista considerem que cal rendibilitzar els recursos 
del transport escolar per tal de millorar l’accés als serveis 
educatius al conjunt dels ciutadans.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a autoritzar 
l’ús del servei de transport escolar dels alumnes d’ESO 
als alumnes de batxillerat de l’IES Capellades que resi-
deixen al municipi de la Torre de Claramunt. 

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Daniel Font i Cardona, 
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del GP 
SOC
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Proposta de resolució sobre la disponibili-
tat lingüística del servei d’atenció telefònica 
ciutadana 012
Tram. 250-01101/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 61364 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García 
Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, conforme a lo establecido en los artícu-
los 145 i 146 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente propuesta de resolución para que sea sustan-
ciada en la Comisión de Asuntos Institucionales.

Exposición de motivos

En la dirección electrónica http: //www.gencat.cat/web/
cas/telefon.htm, que corresponde a la página web oficial 
de la Generalitat de Cataluña, encontramos la descrip-
ción, objetivos y funciones del servicio de atención ciu-
dadana telefónica de la Generalitat de Cataluña.

Según la propia página web, llamando al número 012 
desde Cataluña, se puede solicitar información sobre los 
servicios y actuaciones de la Generalitat, temas de inte-
rés ciudadano y general, y se pueden realizar determina-
dos trámites, como el pago de multas de tráfico, todo ello 
con atención las 24 horas del día.

Es por tanto un servicio de la Administración Catalana 
de relación directa, de comunicación oral, con cualquier 
ciudadano que decida utilizarlo desde Cataluña.

Dado que todas las encuestas reflejan un uso lingüístico 
estable y equilibrado en Cataluña al 50% entre el cas-
tellano y el catalán, podemos decir que Cataluña tiene 
dos lenguas de uso real, equilibrado y efectivo, y que, 
por tanto, la probabilidad de que un ciudadano catalán se 
dirija al servicio 012 en lengua catalana o castellana es 
estadísticamente igual.

Según la legalidad vigente, este servicio de atención ciu-
dadana debería garantizar la disponibilidad lingüística al 
ciudadano, en catalán o castellano, en igualdad de con-
diciones para ambas lenguas, sin que la elección de una 
u otra lengua por parte del ciudadano implique ninguna 
actuación diferente, ni retrasos, en función de la lengua 
elegida. El servicio 012 debe desempeñarse por la Gene-
ralitat sin dar trato preferente a ninguna de las dos len-
guas oficiales.

La afirmación del párrafo anterior se fundamenta en los 
artículos 3 y 103 de la CE, los artículos 6, 33 y 71 del 
EAC y la sentencia 31/2010 del TC sobre la constitucio-
nalidad del Estatut (FJ 14a).

Esta aplicación de la legalidad debe realizarse, según el 
artículo 3 del Estatuto, desde la lealtad institucional, lo 
que supone aplicar la ley de buena fe, sin necesidad de 
solicitud expresa por parte de ninguna otra institución ni 
de ningún ciudadano.

Sin embargo, en la actualidad y a pesar de solicitudes ex-
presas por parte de ciudadanos catalanes particulares, el 
servicio de atención ciudadana de la Generalitat de Ca-
taluña 012 atiende prioritariamente en catalán, sin dar al 
ciudadano la opción de elegir lengua, quedando a la vo-
luntad de los operadores que atienden al ciudadano cam-
biar de lengua, en el caso de que el ciudadano se dirija a 
ellos reiteradamente en castellano.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario del Partido 
Popular presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a: 

1. Garantizar la disponibilidad lingüística plena en ca-
talán y castellano del servicio de atención telefónica ciu-
dadana 012, garantizando de esta manera la igualdad de 
trato hacia ambas lenguas oficiales por parte de la Gene-
ralitat y eliminando, por tanto, el uso preferente del ca-
talán respecto del castellano, declarado inconstitucional 
por STC 31/2010.

2. Realizar los ajustes técnicos que permitan al ciudada-
no elegir la lengua de comunicación con el servicio pú-
blico de atención 012 al contactar con dicho servicio, pa-
sando a ser atendido por un sistema predeterminado de 
atención (grabación) o un operador en la lengua seleccio-
nada por el ciudadano.

Palau del Parlament, 15 de septiembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla integral de millorament de la senya-
lització dels trams en obres de l’eix Trans-
versal
Tram. 250-01102/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 61585 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Anna Simó i Cas-
telló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’eix Transversal, anomenat també carretera C-25, és 
l’eix viari que travessa el territori català per l’interior, di-
buixant una diagonal de sud-oest a nord-est. La via en-
llaça amb l’A-2, la carretera C-16– i la carretera C-17, en-
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tre altres vies d’importància, i connecta les poblacions 
de Cervera (Segrià), Manresa (Bages), Vic (Osona) fins a 
Vilobí d’Onyar (Selva), a l’alçada de l’AP-7

La infraestructura, amb gairebé 200 km de recorregut, es 
va acabar definitivament el 1997 i va suposar una millora 
de les comunicacions entre les comarques d’interior, al-
hora que va descongestionar part del trànsit cap a Fran-
ça oferint alternatives a les tradicionals comunicacions a 
través de l’àrea de Barcelona i el corredor mediterrani.

El 4 d’octubre de 2004 l’antic Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DPTOP) va fer públic la 
seva intenció de desdoblar la carretera C-25, ja que les 
intensitats de trànsit que s’assolien, especialment de vehi-
cles pesants, recomanava aquesta actuació.

El desdoblament de l’eix transversal s’acabarà si s’acom-
pleixen les previsions, durant el primer semestre del 2013 
i està valorat en 794 milions d’euros, (un 40% més del 
que va costar fer-lo).

Les obres de desdoblament estan originant greus proble-
mes de mobilitat als usuaris d’aquesta via, ja que la ma-
joria de trams no estan degudament senyalitzats, posant 
en perill la seguretat dels usuaris. Són habituals diferents 
trams on tot i que hi ha pintades ratlles grogues per de-
limitar els carrils provisionals, les blanques no s’han es-
borrat i creen confusió, sobretot amb pluja i de nit. A 
això cal afegir-hi que es tracta d’una carretera molt fre-
qüentada per camions i que la balisació amb cons és tam-
bé clarament millorable.

Les ratlles de senyalització horitzontal de les obres de 
desdoblament de l’Eix són confuses i perilloses. Així 
ho ha fet saber a l’empresa Cedinsa, responsable de les 
obres, diferents alcaldes del Bages i d’Osona

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 elaborar, amb caràcter d’urgència, una pla inte-
gral de millora de la senyalització horitzontal i vertical 
dels trams en obres de la carretera C-25 (Eix Transver-
sal) per a renovar, reposar i millorar la senyalització exis-
tent i garantir-ne la seguretat.»

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2012

Joan Puigcercós i Boixassa Anna Simó i Castelló
President del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució de suport a les actua-
cions per a la protecció dels drets humans al 
Sàhara Occidental
Tram. 250-01103/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 61586 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, 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-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat.

Exposició de motius

La Resolució 690 del Consell de Seguretat de l’Organit-
zació de Nacions Unides, de 29 d’abril de 1991, d’acord 
amb les propostes d’arranjament acceptades el 30 d’agost 
de 1988 pel Marroc i el Front Polisario, va crear la Mis-
sió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara 
Occidental (MINURSO).

El pla d’arranjament, tal com va ser aprovat pel Consell 
de Seguretat, establia un període de transició per prepa-
rar la celebració d’un referèndum en el qual el poble del 
Sàhara Occidental triaria entre la independència i la in-
tegració amb el Marroc. El representant especial del Se-
cretari General tindria la responsabilitat única i exclusi-
va sobre els assumptes relacionats amb la celebració del 
referèndum, i estaria assistit en les seves funcions per un 
grup constituït per civils, militars i personal de la policia 
civil, que es coneix com la Missió de les Nacions Unides 
per al Referèndum del Sàhara Occidental.

La MINURSO té actualment el mandat de: supervisar la 
cessació del foc, verificar la reducció de tropes del Mar-
roc al Territori, supervisar la restricció de les tropes del 
Marroc i el Front Polisario als llocs assenyalats, pren-
dre mesures amb les parts per assegurar l’alliberament 
de tots els presoners polítics o detinguts del Sàhara Oc-
cidental, supervisar l’intercanvi de presoners de guerra 
(Comitè Internacional de la Creu Vermella), fer efectiu 
el programa de repatriació (Alt Comissionat de les Naci-
ons Unides per als Refugiats), identificar i registrar a les 
persones amb dret a vot, organitzar i assegurar la realit-
zació d’un referèndum lliure i just, i donar a conèixer els 
resultats.

Tenint en compte les reiterades violacions dels drets hu-
mans, portades a terme per la policia i l’exèrcit marro-
quí, i que properament hi ha previst renovar el mandat de 
la MINURSO, resulta necessari ampliar el mandat de la 
MINURSO als efectes que aquesta controli i protegeixi 
el compliment dels drets humans al Sàhara Occidental 
ocupat.

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

El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a to-
tes les actuacions que es facin a favor de la protecció dels 
drets humans al Sàhara Occidental i insta al Govern de 
la Generalitat

1. A realitzar les accions necessàries per promoure que 
l’Organització de Nacions Unides, en el marc de la pro-
pera renovació del mandat de la Missió de les Nacions 
Unides per al referèndum del Sàhara Occidental (MI-
NURSO), doti a aquesta Missió de la potestat de contro-
lar i protegir el compliment dels drets humans al Sàhara 
Occidental ocupat.

2. A realitzar les actuacions necessàries davant del Go-
vern de l’Estat perquè treballi activament, dins la Unió 
Europea, per aconseguir que cap país veti la possibilitat 
que la Missió de les Nacions Unides per al referèndum 
del Sàhara Occidental (MINURSO) vegi ampliat el seu 
mandat al control i protecció del compliment dels drets 
humans, i per què la Unió Europea s’impliqui activament 
en la recerca d’una solució definitiva al conflicte del Sà-
hara Occidental, solució que inexcusablement passa per 
la consecució del dret a l’autodeterminació del poble sah-
rauí.

3. A realitzar les actuacions necessàries davant del Go-
vern de l’Estat per tal que aquest insti a les autoritats 
marroquines a cessar en la persecució dels activistes de 
drets humans al Sàhara Occidental, a suspendre els judi-
cis iniciats en contra d’aquests i a alliberar els presos po-
lítics sahrauís empresonats a presons de Marroc.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2012

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
xarxa de calls als territoris de llengua cata-
lana i la introducció del judaisme en els pro-
grames escolars d’història de Catalunya
Tram. 250-01104/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 61687 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Maria Glòria Renom i 
Vallbona, diputada del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, 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’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El judaisme català va ser present en els territoris de llen-
gua catalana compresos més enllà del marc geogràfic de 
la península ibèrica per un període de més de 600 anys. 

Durant aquest període va desenvolupar una pròspera 
cultura pròpia amb una extensa producció literària, reli-
giosa, filosòfica i científica.

El judaisme que es va desenvolupar a casa nostra és d’una 
originalitat tan destacada que alguns estudiosos el quali-
fiquen d’únic perquè hi varen confluir en el mateix temps 
i espai tres grans corrents del pensament jueu: la poesia i 
filosofia del judaisme andalusí; la càbala; i els temes tro-
badorescos vinguda de la Provença i el corrent tossafiste 
procedent del centre d’Europa, de tal manera que nas-
qué una nova concepció del judaisme i que va proporcio-
nar figures cabdals com Abraham ben Adret, Moixé ben 
Nakhman o Hadai Cresques.

La vida d’aquest jueus catalans es va desenvolupar a l’in-
terior de les nostres ciutats i viles sota una organització 
política, administrativa i econòmica amb uns trets carac-
terístics propis en un espai que rep el nom de «call» mot 
que ve del llatí «callum» (pas estret entre dues parets), 
ben diferent del terme juderia, que és on vivien els ju-
eus del Serafad. Així dons el mateix terme «call» (que 
no s’utilitza enlloc més del mon) ja recull la singularitat 
del judaisme que es va desenvolupar en les nostres terres.

Es doncs, per aquest motiu, que en parlar dels barris ju-
eus catalans d’època medieval només es pot fer amb el 
terme «call», ja que donar-los el nom de «juderies» seria 
alterar la realitat.

L’actual existència de nombrosos calls dispersos per tot 
el territori, fa necessari un programa per crear una xarxa 
de calls jueus amb unes característiques concretes que 
permeti l’elaboració d’una història del judaisme català 
ben documentada i de gran abast. En aquest sentit cre-
iem que són fonamentals tan les grans ciutats– Barcelo-
na, Perpinyà, València, Girona, Besalú. etc–, com els po-
bles petits –Vilajuïga, Matajudaica, Falset, etc.–, perquè 
només reunint, valorat i analitzant els diversos materials 
d’arreu, es podrà assolir una visió global i contrastada del 
llegat jueu català i, a partir d’aquí, escriure’n la història.

Creiem també amb la importància de fer un estudi co-
ordinat dels arxius d’arreu del territori per mitjà de la 
implicació dels seus arxivers i de les institucions que els 
emparen. Per què sovint els arxivers i investigadors inde-
pendents, en el transcurs de les seves recerques, troben 
dades relatives a la vida dels jueus a la Catalunya me-
dieval, però també aquestes dades resten disperses dins 
dels estudis que publiquen, o en menys sort, en anotaci-
ons particulars

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a emprendre les accions necessàries per tal de dur a 
terme els següents punts: 

1. La creació d’una xarxa de calls arreu dels territoris de 
llengua catalana. Que sigui oberta a totes les poblacions 
on hi va haver presencia jueva i que vulguin participar en 
l’estudi i divulgació del seu passat jueu.

1. Crear una base de dades, publicar-ne els resultats i 
agrupar els treballs fruit de la recerca, que permetin se-
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guir les petjades dels jueus catalans i generar relacions 
que fins ara no s’han establert de forma sistemàtica.

2. Que a l’empara d’aquests estudis, les poblacions que 
desitgin crear rutes culturals i participar en la xarxa de 
calls, es basin en les recerques precedents essent fidels 
a la història.

3. Que s’imparteixi aquesta matèria a les escoles i en els 
instituts mitjançant la introducció del judaisme català en 
els programes d’història de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre Maria Glòria Renom i Vallbona
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU 

Proposta de resolució sobre la defensa da-
vant del Govern de l’Estat del manteniment 
i la consolidació dels plans, els programes i 
les mesures de suport als desocupats
Tram. 250-01106/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61872 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat, Mercè Civit Illa, diputada 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 d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Conscient de la situació de crisi econòmica i l’alta taxa 
de desocupació, a l’any 2008 el Govern de l’Estat apro-
va el Reial decret-Llei 2/2008, de 21 d’abril, de mesures 
d’impuls a l’activitat econòmica, entre les quals es troba 
un Pla Extraordinari de Mesures d’Orientació, Formació 
Professional i Inserció Laboral per aprofundir en les po-
lítiques actives d’ocupació transferides a les Comunitats 
Autònomes, consistent a reforçar amb personal els Ser-
veis Públics d’ocupació i orientar als aturats en la recerca 
de feina.

La dotació pressupostària d’aquest Pla permet la con-
tractació de 1.500 tècnics (150 a Catalunya) que desen-
volupen la funció de tutors-orientadors i entre les seves 
tasques principals realitzen itineraris personalitzats d’in-
serció a desocupats per ajudar-los a trobar treball i tornar 
a la vida activa, a més de reforçar les oficines d’ocupa-
ció. Les Comunitats Autònomes són les encarregades de 
contractar al personal a través dels seus Serveis Públics 
d’Ocupació. 

En 2010 i davant el creixement constant i desorbitat de 
la desocupació, el Govern aprova el Reial decret-Llei 

13/2010, de 3 de desembre de 2010, d’actuacions en l’àm-
bit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inver-
sió i la creació de llocs de treball, desenvolupant en el seu 
Títol III diverses mesures laborals i concretant a l ‘article 
15 el reforç de l’atenció a la demanda i oferta d’ocupació 
en el Sistema Nacional d’Ocupació amb el següent text: 

Amb la finalitat de reforçar l’atenció a les persones de-
mandants d’ocupació i a les empreses que ofereixen ocu-
pació, s’aprova la mesura consistent en la incorporació de 
1.500 persones com promotores d’ocupació, que realitza-
ran la seva activitat en les oficines d’ocupació dels Ser-
veis Públics d’Ocupació, des de l’1 de febrer de 2011 fins 
al 31 de desembre de 2012.

Aquesta mesura serà d’aplicació en tot el territori de l’Es-
tat i la seva gestió es realitzarà per les Comunitats Autò-
nomes amb competències estatutàriament assumides en 
l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació i pel Servei 
Públic d’Ocupació Estatal en l’àmbit de les seves respec-
tives competències.

Respecte de la gestió per les Comunitats Autònomes 
d’aquesta mesura, els crèdits corresponents es distribui-
ran territorialment entre les esmentades administracions, 
de conformitat amb allò que estableix la normativa es-
tatal.

I l’Article 16 d’aquest Reial decret-Llei prorroga el Pla 
Extraordinari de Mesures d’Orientació, Formació Pro-
fessional i Inserció Laboral, aprovat per Acord del Con-
sell de Ministres l’abril de 2008.

En conclusió, les mesures preses per l’anterior Govern 
han permès el finançament de la contractació de 3.000 
tècnics per a tot l’Estat, dels quals 150 corresponen a Ca-
talunya, tenint aquest programa la seva data de termina-
ció el 31 de desembre d’aquest any 2012.

El nou Govern de l’Estat en el Projecte de Llei de Pressu-
postos per a l’exercici 2012 redueix de 31 de desembre a 
30 de juny (sis mesos) la contractació dels 1.500 tècnics 
contractats a través del Reial decret Llei 13/2010 de 3 de 
desembre de 2010, mantenint a 31 de desembre els 1.500 
tècnics contractats a través del Reial decret Llei 2/2008 
de 21 d’abril.

Donada la conjuntura de desocupació que seguim patint, 
les mesures d’aquests Plans cobren major rellevància.

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 conscients de la difícil situ-
ació que travessem i l’alta taxa de desocupació que re-
gistrem com a conseqüència de la crisi econòmica, re-
butgen qualsevol retallada que representi reduir recursos 
humans i econòmics dels Serveis Públics d’Ocupació, i 
insten el Govern a: 

1. Defensar davant el Govern de l’Estat el manteniment i 
la consolidació dels plans, programes i mesures de suport 
als desocupats, entre ells els aprovats a través del Reial 
decret-Llei 2/2008, de 21 d’abril, de mesures d’impuls a 
l’activitat econòmica i Reial decret-Llei 13/2010, de 3 de 
desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i libe-
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ralitzadores per fomentar la inversió i la creació de llocs 
de treball.

2. Requerir al Govern de l’Estat que corregeixi la reta-
llada sofert en aquests programes, presentat les esmenes 
necessàries en la tramitació del Projecte de Llei de Pres-
supostos de l’Estat de 2012, per cobrir amb suficiència 
econòmica aquests programes, garantint la permanència 
dels tots els treballadors durant tot l’exercici 2012.

3. Emprendre les reunions oportunes amb el Govern de 
l’Estat per garantir aquests programes en un horitzó més 
durador i estable, que permeti anar més enllà d’aquest 
any 2012.

4. Utilitzar, si calgués, les mesures i recursos econòmics 
de l’Administració de la Comunitat Autònoma per no per-
dre ni minvar aquests programes i els recursos humans 
actius donada l’experiència i capacitat adquirida en l’àr-
dua tasca de la inserció laboral.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu; Jordi Miralles Conte, 
Mercè Civit Illa, diputats del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del sistema de bonificacions del peatge de 
Mollet del Vallès
Tram. 250-01107/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 61913 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat, Anna Simó i Castelló, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sosteniblitat.

Exposició de motius

Fa més de quaranta anys, el mes de juliol de 1969, es va 
inaugurar la primera autopista a Catalunya i l’Estat espa-
nyol, entre Barcelona i Mataró, el mateix itinerari que va 
comptar amb el primer ferrocarril de la Península. Igual 
que en el cas del ferrocarril, l’autopista va ser una realitat 
gràcies al capital privat, contràriament al que havia pas-
sat a altres països on, les autopistes es van convertir en 
grans projectes d’inversió pública.

Catalunya disposa l’any 2008 de 630 km d’autopistes 
construïdes al llarg dels darrers gairebé 40 anys i explo-
tades en règim de concessió amb un sistema de peatge 
directe, és a dir, pagat directament per l’usuari de l’auto-
pista. Aquests 630 km corresponen a les longituds totals 

de les concessions, exceptuant els 22 km de la concessió 
del Cadí, que no és una autopista.

Avui en dia, però, aquest model de tarifes establertes ex-
clusivament per raons financeres i no pas com a instru-
ments de gestió del trànsit crea, d’una banda, ineficiènci-
es en l’optimització de la capacitat de la xarxa viària i, de 
l’altra, desigualtats territorials significatives.

La Comissió de Política Territorial d’aquest Parlament va 
adoptar, durant la V legislatura, la Resolució 252/V, de 
creació d’un Grup de Treball amb l’objectiu de reordenar 
la situació dels peatges a Catalunya i impulsar mesures 
progressives de reducció o eliminació de peatges.

Una de les línies de treball relacionada amb l’impuls le-
gislatiu pel que respecte a la creació d’un fons per a l’ho-
mogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peat-
ges, durant la VIII legislatura es va produir el debat a la 
totalitat de la proposició de llei del Parlament de Catalu-
nya al Congrés dels Diputats, amb l’admissió a tràmit de 
la iniciativa i l’inici del procediment legislatiu en sessió 
plenària del 9 de desembre del 2008. D’això ja fa més de 
3 anys i encara no s’ha produït cap avenç en aquest sentit

D’altra banda el més que possible rescat de les autopistes 
de Madrid s’han convertit en l’últim exemple de la manca 
de criteri en la planificació d’infraestructures de l’Estat.

Davant d’aquesta situació de paràlisi respecte el greuge 
que pateix Catalunya en relació al sistema de peatges vi-
gent. L’actual Govern d ela Generalitat ha incrementat les 
tarifes dels peatges catalans pujant el 2012 entre un 4,8% 
i un 6,67%, segons la via, un 5,4% de mitjana per a vehi-
cles lleugers i un 2,85% per als vehicles pesants. Per als 
lleugers, els augments més grans es registraran en els pe-
atges de la C-33 en el tram Barcelona-Montmeló, on al-
gunes tarifes creixeran un 6,67%, i de la C-16 entre Sant 
Cugat i Terrassa, fins al 5,75%.

Entre els increments de les tarifes dels peatges, trobem 
casos significatius com el peatge C-33 de Mollet del Va-
llès que s’incrementarà en un 5’13% el 2012, el restabli-
ment de la gratuïtat del peatge de Les Fonts pels veïns 
o el cas de la supressió dels descomptes i bonificacions 
dels els conductors d’Alella, El Masnou, Teià i Tiana que 
fossin titulars d’un teletac domiciliat en sucursals de la 
zona podien gaudir d’un descompte del 100% del cost del 
peatge en cas de realitzar un nombre mensual de viatges, 
els dies feiners, superior a 8 això té una afectació sobre 
uns 7.000 conductors

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 restablir, abans de tres mesos, el sistema de boni-
ficacions vigent fins a 31 de desembre de 2011 al peatge 
de Mollet, recuperant així la gratuïtat del peatge per als 
residents a Mollet (Vallès Oriental)»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López, Marc Sanglas i Alcantarilla, 
diputats; Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC
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Proposta de resolució sobre l’elaboració de 
plans específics per a les zones rurals afec-
tades per l’increment de robatoris i la pre-
sentació dels resultats del Programa opera-
tiu específic per al món rural
Tram. 250-01108/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 61940 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu i Joaquim Llena i Cor-
tina, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior.

Exposició de motius

En els dos últims anys hem assistit a un increment de ro-
batoris en moltes de les comarques rurals de Catalunya. 
De manera molt especial aquests robatoris afecten a les 
explotacions agro-ramaderes.

Inicialment el problema és circumscrivia a les comar-
ques de la plana de Lleida (Segrià i Garrigues), però en 
els darrers mesos el fenomen s’ha estès per bona part del 
territori català, des de les terres de l’Ebre fins al Pirineu, 
passant pel Tarragonès, el Baix Camp i el Baix Llobre-
gat.

Davant d’aquests fets, diferents col·lectius han manifestat 
la seva preocupació tant pel que fa a l’increment de fets 
delictius, com a la disminució dels efectius dels Mossos 
d’Esquadra en la majoria d’aquestes comarques.

La insuficient resposta per part del Departament d’Inte-
rior, ha portat a veïns, sindicats agraris i fins i tot a Ajun-
taments dels municipis més afectats a crear patrulles veï-
nals organitzades per tal de millorar la vigilància i evitar 
els robatoris.

Tot i que els sindicats de la Policia de Catalunya han ad-
vertit dels riscos que aquestes patrulles ciutadanes poden 
comportar, alts càrrecs del Departament d’Interior (l’Ho-
norable Conseller inclòs) han manifestat que la ciutada-
nia és corresponsable de la seva seguretat.

Per totes aquestes consideracions, el Grup Parlamentari 
Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Elaborar un pla específic en cadascun dels territoris 
afectats per l’increment de robatoris. Aquests plans s’ela-
boraran amb la participació dels representants munici-
pals i de les organitzacions agràries.

2. Presentar, en el termini de tres mesos, davant la Co-
missió d’Interior, els resultats de l’aplicació del programa 
operatiu específic pel Món Rural.

3. Un cop acabat el desplegament, realitzar una nova ava-
luació de les necessitats, tant en nombre d’agents com en 
equipaments i infraestructures, en les comarques afecta-
des per l’increment de robatoris. Així mateix es priorit-
zarà la incorporació en aquestes comarques dels agents 
provinents de la vint-i-cinquena promoció dels Mossos 
d’Esquadra.

4. Aturar la proliferació de patrulles ciutadanes i prohibir 
qualsevol tipus d’actuació d’aquestes patrulles fora del 
marc de la prevenció.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Joaquim Llena i Cortina
Portaveu del Grup SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la bonificació del peatge de la carretera 
C-32 a Alella
Tram. 250-01109/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 61958 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sosteniblitat.

Exposició de motius

Fa més de quaranta anys, el mes de juliol de 1969, es va 
inaugurar la primera autopista a Catalunya i l’Estat espa-
nyol, entre Barcelona i Mataró, el mateix itinerari que va 
comptar amb el primer ferrocarril de la Península. Igual 
que en el cas del ferrocarril, l’autopista va ser una realitat 
gràcies al capital privat, contràriament al que havia pas-
sat a altres països on, les autopistes es van convertir en 
grans projectes d’inversió pública.

Catalunya disposa l’any 2008 de 630 km d’autopistes 
construïdes al llarg dels darrers gairebé 40 anys i explo-
tades en règim de concessió amb un sistema de peatge 
directe, és a dir, pagat directament per l’usuari de l’auto-
pista. Aquests 630 km corresponen a les longituds totals 
de les concessions, exceptuant els 22 km de la concessió 
del Cadí, que no és una autopista.

Avui en dia, però, aquest model de tarifes establertes ex-
clusivament per raons financeres i no pas com a instru-
ments de gestió del trànsit crea, d’una banda, ineficiènci-
es en l’optimització de la capacitat de la xarxa viària i, de 
l’altra, desigualtats territorials significatives.
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La Comissió de Política Territorial d’aquest Parlament 
va adoptar, durant la V legislatura, la Resolució 252/V,de 
creació d’un Grup de Treball amb l’objectiu de reordenar 
la situació dels peatges a Catalunya i impulsar mesures 
progressives de reducció o eliminació de peatges.

Una de les línies de treball relacionada amb l’impuls le-
gislatiu pel que respecte a la creació d’un fons per a l’ho-
mogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peat-
ges, durant la VIII legislatura es va produir el debat a la 
totalitat de la proposició de llei del Parlament de Catalu-
nya al Congrés dels Diputats, amb l’admissió a tràmit de 
la iniciativa i l’inici del procediment legislatiu en sessió 
plenària del 9 de desembre del 2008. D’això ja fa més de 
3 anys i encara no s’ha produït cap avenç en aquest sentit

D’altra banda el més que possible rescat de les autopistes 
de Madrid s’han convertit en l’últim exemple de la manca 
de criteri en la planificació d’infraestructures de l’Estat.

Davant d’aquesta situació de paràlisi respecte el greuge 
que pateix Catalunya en relació al sistema de peatges vi-
gent. L’actual Govern d ela Generalitat ha incrementat les 
tarifes dels peatges catalans pujant el 2012 entre un 4,8% 
i un 6,67%, segons la via, un 5,4% de mitjana per a vehi-
cles lleugers i un 2,85% per als vehicles pesants. Per als 
lleugers, els augments més grans es registraran en els pe-
atges de la C-33 en el tram Barcelona-Montmeló, on al-
gunes tarifes creixeran un 6,67%, i de la C-16 entre Sant 
Cugat i Terrassa, fins al 5,75%.

Entre els increments de les tarifes dels peatges, trobem 
casos significatius com el peatge C-33 de Mollet del Va-
llès que s’incrementarà en un 5’13% el 2012, el restabli-
ment de la gratuïtat del peatge de Les Fonts pels veïns 
o el cas de la supressió dels descomptes i bonificacions 
dels els conductors d’Alella, El Masnou, Teià i Tiana que 
fossin titulars d’un teletac domiciliat en sucursals de la 
zona podien gaudir d’un descompte del 100% del cost del 
peatge en cas de realitzar un nombre mensual de viatges, 
els dies feiners, superior a 8 això té una afectació sobre 
uns 7.000 conductors

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 restablir, abans de tres mesos i en els termes que 
ha estat vigent des de l’1 de gener de 2007, una bonifica-
ció al peatge de la C-32 situat a Alella per als ciutadans 
dels municipis d’Alella, el Masnou i Teia»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Pere Aragonès i Garcia, Marc Sanglas i Alcantarilla, di-
putats; Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del sistema de bonificacions del peatge de 
les Fonts, a Terrassa
Tram. 250-01110/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 61959 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Fa més de quaranta anys, el mes de juliol de 1969, es va 
inaugurar la primera autopista a Catalunya i l’Estat espa-
nyol, entre Barcelona i Mataró, el mateix itinerari que va 
comptar amb el primer ferrocarril de la Península. Igual 
que en el cas del ferrocarril, l’autopista va ser una realitat 
gràcies al capital privat, contràriament al que havia pas-
sat a altres països on, les autopistes es van convertir en 
grans projectes d’inversió pública.

Catalunya disposa l’any 2008 de 630 km d’autopistes 
construïdes al llarg dels darrers gairebé 40 anys i explo-
tades en règim de concessió amb un sistema de peatge 
directe, és a dir, pagat directament per l’usuari de l’auto-
pista. Aquests 630 km corresponen a les longituds totals 
de les concessions, exceptuant els 22 km de la concessió 
del Cadí, que no és una autopista.

Avui en dia, però, aquest model de tarifes establertes ex-
clusivament per raons financeres i no pas com a instru-
ments de gestió del trànsit crea, d’una banda, ineficiènci-
es en l’optimització de la capacitat de la xarxa viària i, de 
l’altra, desigualtats territorials significatives.

La Comissió de Política Territorial d’aquest Parlament va 
adoptar, durant la V legislatura, la Resolució 252/V, de 
creació d’un Grup de Treball amb l’objectiu de reordenar 
la situació dels peatges a Catalunya i impulsar mesures 
progressives de reducció o eliminació de peatges.

Una de les línies de treball relacionada amb l’impuls 
legislatiu pel que respecte a la creació d’un fons per a 
l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de 
peatges, durant la VIII legislatura es va produir el de-
bat a la totalitat de la proposició de llei del Parlament 
de Catalunya al Congrés dels Diputats, amb l’admissió a 
tràmit de la iniciativa i l’inici del procediment legislatiu 
en sessió plenària del 9 de desembre del 2008. D’això ja 
fa més de 3 anys i encara no s’ha produït cap avenç en 
aquest sentit

D’altra banda el més que possible rescat de les autopis-
tes de Madrid s’han convertit en l’últim exemple de la 
manca de criteri en la planificació d’infraestructures de 
l’Estat.
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Davant d’aquesta situació de paràlisi respecte el greuge 
que pateix Catalunya en relació al sistema de peatges vi-
gent. L’actual Govern d ela Generalitat ha incrementat les 
tarifes dels peatges catalans pujant el 2012 entre un 4,8% 
i un 6,67%, segons la via, un 5,4% de mitjana per a vehi-
cles lleugers i un 2,85% per als vehicles pesants. Per als 
lleugers, els augments més grans es registraran en els pe-
atges de la C-33 en el tram Barcelona-Montmeló, on al-
gunes tarifes creixeran un 6,67%, i de la C-16 entre Sant 
Cugat i Terrassa, fins al 5,75%.

Entre els increments de les tarifes dels peatges, trobem 
casos significatius com el peatge C-33 de Mollet del Va-
llès que s’incrementarà en un 5’13% el 2012, el restabli-
ment de la gratuïtat del peatge de Les Fonts pels veïns 
o el cas de la supressió dels descomptes i bonificacions 
dels els conductors d’Alella, El Masnou, Teià i Tiana que 
fossin titulars d’un teletac domiciliat en sucursals de la 
zona podien gaudir d’un descompte del 100% del cost del 
peatge en cas de realitzar un nombre mensual de viatges, 
els dies feiners, superior a 8 això té una afectació sobre 
uns 7.000 conductors

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 restablir, abans de tres mesos, el sistema de boni-
ficacions vigent fins a 31 de desembre de 2011 al peatge 
de les Fonts, recuperant així la gratuïtat del peatge per 
als residents a Terrassa (Vallès Occidental)»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de les compensacions als usuaris habituals 
dels peatges de l’autopista AP-7 del Baix 
Penedès
Tram. 250-01111/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 61960 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Fa més de quaranta anys, el mes de juliol de 1969, es va 
inaugurar la primera autopista a Catalunya i l’Estat espa-

nyol, entre Barcelona i Mataró, el mateix itinerari que va 
comptar amb el primer ferrocarril de la Península. Igual 
que en el cas del ferrocarril, l’autopista va ser una realitat 
gràcies al capital privat, contràriament al que havia pas-
sat a altres països on, les autopistes es van convertir en 
grans projectes d’inversió pública.

Catalunya disposa l’any 2008 de 630 km d’autopistes 
construïdes al llarg dels darrers gairebé 40 anys i explo-
tades en règim de concessió amb un sistema de peatge 
directe, és a dir, pagat directament per l’usuari de l’auto-
pista. Aquests 630 km corresponen a les longituds totals 
de les concessions, exceptuant els 22 km de la concessió 
del Cadí, que no és una autopista.

Avui en dia, però, aquest model de tarifes establertes ex-
clusivament per raons financeres i no pas com a instru-
ments de gestió del trànsit crea, d’una banda, ineficiènci-
es en l’optimització de la capacitat de la xarxa viària i, de 
l’altra, desigualtats territorials significatives.

La Comissió de Política Territorial d’aquest Parlament va 
adoptar, durant la V legislatura, la Resolució 252/V, de 
creació d’un Grup de Treball amb l’objectiu de reordenar 
la situació dels peatges a Catalunya i impulsar mesures 
progressives de reducció o eliminació de peatges.

Una de les línies de treball relacionada amb l’impuls le-
gislatiu pel que respecte a la creació d’un fons per a l’ho-
mogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peat-
ges, durant la VIII legislatura es va produir el debat a la 
totalitat de la proposició de llei del Parlament de Catalu-
nya al Congrés dels Diputats, amb l’admissió a tràmit de 
la iniciativa i l’inici del procediment legislatiu en sessió 
plenària del 9 de desembre del 2008. D’això ja fa més de 
3 anys i encara no s’ha produït cap avenç en aquest sentit

D’altra banda el més que possible rescat de les autopis-
tes de Madrid s’han convertit en l’últim exemple de la 
manca de criteri en la planificació d’infraestructures de 
l’Estat.

Davant d’aquesta situació de paràlisi respecte el greuge 
que pateix Catalunya en relació al sistema de peatges vi-
gent. L’actual Govern d ela Generalitat ha incrementat les 
tarifes dels peatges catalans pujant el 2012 entre un 4,8% 
i un 6,67%, segons la via, un 5,4% de mitjana per a vehi-
cles lleugers i un 2,85% per als vehicles pesants. Per als 
lleugers, els augments més grans es registraran en els pe-
atges de la C-33 en el tram Barcelona-Montmeló, on al-
gunes tarifes creixeran un 6,67%, i de la C-16 entre Sant 
Cugat i Terrassa, fins al 5,75%.

Entre els increments de les tarifes dels peatges, trobem 
casos significatius com el peatge C-33 de Mollet del Va-
llès que s’incrementarà en un 5’13% el 2012, el restabli-
ment de la gratuïtat del peatge de Les Fonts pels veïns 
o el cas de la supressió dels descomptes i bonificacions 
dels els conductors d’Alella, El Masnou, Teià i Tiana que 
fossin titulars d’un teletac domiciliat en sucursals de la 
zona podien gaudir d’un descompte del 100% del cost del 
peatge en cas de realitzar un nombre mensual de viatges, 
els dies feiners, superior a 8 això té una afectació sobre 
uns 7.000 conductors

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a ha de garantir, en el termini dels tres mesos, 
els recursos per compensar els residents usuaris habituals 
dels peatges de l’AP-7 en el seu pas pel Baix Penedès»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’alliberament 
del peatge entre Sant Fruitós de Bages i 
Sant Vicenç de Castellet i la bonificació del 
peatge entre Manresa i Terrassa de la carre-
tera C-16
Tram. 250-01112/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 61961 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Marc Sanglas i 
Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat.

Exposició de motius

Fa més de quaranta anys, el mes de juliol de 1969, es va 
inaugurar la primera autopista a Catalunya i l’Estat espa-
nyol, entre Barcelona i Mataró, el mateix itinerari que va 
comptar amb el primer ferrocarril de la Península. Igual 
que en el cas del ferrocarril, l’autopista va ser una realitat 
gràcies al capital privat, contràriament al que havia pas-
sat a altres països on, les autopistes es van convertir en 
grans projectes d’inversió pública.

Catalunya disposa l’any 2008 de 630 km d’autopistes 
construïdes al llarg dels darrers gairebé 40 anys i explo-
tades en règim de concessió amb un sistema de peatge 
directe, és a dir, pagat directament per l’usuari de l’auto-
pista. Aquests 630 km corresponen a les longituds totals 
de les concessions, exceptuant els 22 km de la concessió 
del Cadí, que no és una autopista.

Avui en dia, però, aquest model de tarifes establertes ex-
clusivament per raons financeres i no pas com a instru-
ments de gestió del trànsit crea, d’una banda, ineficiènci-
es en l’optimització de la capacitat de la xarxa viària i, de 
l’altra, desigualtats territorials significatives.

La Comissió de Política Territorial d’aquest Parlament va 
adoptar, durant la V legislatura, la Resolució 252/V, de 
creació d’un Grup de Treball amb l’objectiu de reordenar 

la situació dels peatges a Catalunya i impulsar mesures 
progressives de reducció o eliminació de peatges.

Una de les línies de treball relacionada amb l’impuls le-
gislatiu pel que respecte a la creació d’un fons per a l’ho-
mogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peat-
ges, durant la VIII legislatura es va produir el debat a la 
totalitat de la proposició de llei del Parlament de Catalu-
nya al Congrés dels Diputats, amb l’admissió a tràmit de 
la iniciativa i l’inici del procediment legislatiu en sessió 
plenària del 9 de desembre del 2008. D’això ja fa més de 
3 anys i encara no s’ha produït cap avenç en aquest sentit

D’altra banda el més que possible rescat de les autopistes 
de Madrid s’han convertit en l’últim exemple de la manca 
de criteri en la planificació d’infraestructures de l’Estat.

Davant d’aquesta situació de paràlisi respecte el greuge 
que pateix Catalunya en relació al sistema de peatges vi-
gent. L’actual Govern de la Generalitat ha incrementat les 
tarifes dels peatges catalans pujant el 2012 entre un 4,8% 
i un 6,67%, segons la via, un 5,4% de mitjana per a vehi-
cles lleugers i un 2,85% per als vehicles pesants. Per als 
lleugers, els augments més grans es registraran en els pe-
atges de la C-33 en el tram Barcelona-Montmeló, on al-
gunes tarifes creixeran un 6,67%, i de la C-16 entre Sant 
Cugat i Terrassa, fins al 5,75%.

Entre els increments de les tarifes dels peatges, trobem 
casos significatius com el peatge C-33 de Mollet del Va-
llès que s’incrementarà en un 5’13% el 2012, el restabli-
ment de la gratuïtat del peatge de Les Fonts pels veïns 
o el cas de la supressió dels descomptes i bonificacions 
dels els conductors d’Alella, El Masnou, Teià i Tiana que 
fossin titulars d’un teletac domiciliat en sucursals de la 
zona podien gaudir d’un descompte del 100% del cost del 
peatge en cas de realitzar un nombre mensual de viatges, 
els dies feiners, superior a 8 això té una afectació sobre 
uns 7.000 conductors

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

Proposta de resolució

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

1. Alliberar el peatge de la C-16 entre Sant Fruitós i Sant 
Vicenç de Castellet al Bages.

2. Establir una bonificació als usuaris al peatge de la C-16 
entre Manresa (Bages) i Terrassa (Vallès Occidental), 
mentre no s’executi el desdoblament de la carretera C-55.»

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2012

Joan Puigcercós i Boixassa Marc Sanglas i Alcantarilla
President del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 31, tinguda el 25.04.2012 (DSPC-P 51)

Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 31, tin-
guda el 25.04.2012 (DSPC-P 51).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.02.2012.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 02.05.2012 al 08.05.2012).

Finiment del termini: 09.05.2012; 09:30 h.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures d’aigua i sa-
nejament
Tram. 302-00127/09

Esmenes presentades
Reg. 62297, 62333 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 25.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 62297)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures d’aigua i sanejament 
(tram.302-00127/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació dels apartats B i C de l’apartat primer, en 
un sol punt b, nou text: 

«El Parlament de Catalunya insta el govern a: 

Primer. En Matèria de depuració i reutilització d’aigües 
residuals: 

B. «Posar en funcionament els sistemes de tractament 
terciari de les EDAR que la seva aturada pot provocar 
un retrocés en la millora ambiental aconseguida fins ara 
–com es el cas de la barrera de pous per evitar la intrusió 
salina del Delta del Llobregat– i instar a l’ACA a finançar 
el manteniment adient per tal que aquestes instal·lacions 
funcionin quan una sequera les torni a fer necessàries.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició al punt E de l’apartat primer: 

E. A mantenir i actualitzar les aportacions econòmiques 
a les administracions locals i consorcis que gestionen les 
Estacions Depuradores d’aigües per tal de garantir-ne el 
bon funcionament conforme als seus estàndards de dis-
seny. Complint les condicions actualment establertes 
d’abocament a medi»

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 62333)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures d’aigua i sanejament 
(tram.302-00127/09).

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

A l’apartat A del punt 1

«A. Complir amb les dates previstes per a la posada en 
servei de les estacions depuradores i, en el seu cas, adop-
tar les mesures que resultin adients en relació les obliga-
cions contractuals.»

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

A l’apartat B del punt 1

«B. Continuar mantenint l’aportació d’aigua regenerada 
en aquells usos d’interès general que de forma ineludible 
necessiten de l’aportació d’aquests volums d’aigua per a 
no provocar afeccions greus als sistemes associats.»

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

A l’apartat C del punt 1

«C. Continuar prioritzant la utilització de les aigües de-
purades amb sistema terciari de l’EDAR del Delta del 
Llobregat en els supòsits en què es necessita l’aportació 
complementària d’aigua regenerada.»

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

A l’apartat D del punt 1

«D. Continuar treballant per remoure els obstacles ad-
ministratius i financers amb l’objectiu d’assolir la plena 
entrada en funcionament de les obres i instal·lacions que 
han de permetre la substitució de l’aigua procedent del 
mini transvasament de l’Ebre per a usos industrials per 
aigua procedent de les EDAR de Tarragona i Vilaseca.»

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

A l’apartat F del punt 1

«F. A elaborar en un termini de 6 mesos a través de 
l’Agència Catalana de l’Aigua una relació de les actua-
cions de sanejament a incloure en la planificació de con-
formitat amb els criteris i prioritats exposats, i que in-
clogui les previsions de finançament que el Govern ha de 
garantir.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat A del punt 2

«A. Continuar prioritzant en el règim de funcionament de 
l’ITAM de la Tordera els criteris d’eficiència en la ges-
tió dels recursos hídrics sense detriment dels objectius de 
qualitat determinats per l’aqüífer.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat B del punt 2

«B. Continuar prioritzant en el règim de funcionament de 
l’ITAM del Llobregat els criteris d’eficiència en la gestió 
dels recursos hídrics sense detriment dels objectius me-
diambientals de preservació dels rius i les aigües subàl-
vies.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat D i F del punt 2 en un únic punt

«Efectuar una gestió integrada dels recursos hídrics amb 
l’objectiu d’obtenir la màxima garantia, entesa com la 
probabilitat de satisfacció dels diferents usos a llarg ter-
mini, amb el mínim impacte econòmic.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat E del punt 2

«E. Afrontar l’objectiu de reducció d’aportacions dels ca-
bals del Ter contemplant les diverses alternatives que per-
metin una gestió equilibrada tant des de la perspectiva 
hidrològica com des de la vessant econòmica.»
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10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat G i H del punt 2 en un únic punt 

«Continuar treballant per tal de fer efectiva la presenta-
ció al Parlament del Pla de Gestió de Sequeres i els es-
tudis específics per a cada àmbit de gestió i explotació 
de les conques internes de Catalunya el darrer trimestre 
del 2012.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat A i B del punt 3 en un únic punt 

«Continuar duent a terme les actuacions necessàries per 
garantir el nivell de servei adequat i la correcta caracte-
rització de la qualitat de totes les masses d’aigua al termi-
ni del període de vigència actual (2007-2012) i continuar 
treballant perquè el nou Pla de seguiment i control (2013-
2019) estigui operatiu l’1 de gener de 2013.»

12 Esmena núm. 12
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat C del punt 3 

«C. Dotar l’Agència Catalana de l’Aigua dels recursos 
econòmics suficients que permetin programar i execu-
tar l’actuació per millorar la capacitat hidràulica del col-
lector general de salmorres de la conca del Llobregat fase 
2 Abrera-Balsareny-Cardona.»

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la implantació del macrocomplex 
de lleure Eurovegas
Tram. 302-00128/09

Esmenes presentades
Reg. 62296, 62303, 62334, 62354 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 25.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 62296)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 

la implantació del macrocomplex de lleure Eurovegas 
(tram.302-00128/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació dels punts 1 i 2 del text de la Moció. Nova 
redacció.

«Explorar tots els projectes viables d’inversió privada 
que promoguin el desenvolupament del sud del Baix Llo-
bregat i assegurin la creació de nous llocs de treball, ga-
rantint sempre que s’ajustin al nostre marc legal i als re-
queriments socials, ambientals i culturals de la societat 
catalana.

En el cas que el projecte de l’empresa Las Vegas Sans 
Corporation no s’ajustés als requeriments abans esme-
nats, o que, per les raons que sigui, no s’acabés concre-
tant aquesta important inversió, cercar altres alternati-
ves de desenvolupament de la zona que generin llocs de 
treball.»

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62303)

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la implantació del macrocomplex de lleure 
Eurovegas (tram.302-00128/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3

3. Seguir desenvolupant un model turístic madur i exi-
tós, capdavanter a Europa, que avanci cap a un model 
d’excel·lència, cada cop més diversificat i més lligat a la 
realitat cultural del país, els valors històrics, paisatgís-
tics, gastronòmics i naturals, continuant l’estratègia que 
en els darrers anys va dur a terme el Govern de la Gene-
ralitat.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Sergi de los Ríos Martínez Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 62334)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la implantació del macrocomplex de lleure Eurovegas 
(tram.302-00128/09).

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

Al punt 1

«1. Estudiar les propostes sobre projectes o inversions 
que es puguin dur a terme a Catalunya .»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

«2. Elaborar, durant aquesta legislatura, una la Llei de 
protecció dels Espais Agraris de Catalunya, per tal de re-
conèixer el seu valor estratègic en el conjunt del territori i 
preservar-los.»

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

«3. Continuar impulsant un model turístic que tingui en 
compte els valors paisatgístics, culturals, gastronòmics, 
naturals i socials del país.

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

A l’últim paràgraf

El Parlament de Catalunya lamenta que el Govern de la 
Generalitat hagi furtat la informació, la participació i el 
debat de les institucions, entitats i ciutadania del territori 
sobre la ubicació i explotació del macro complex de joc i 
oci anomenat Eurovegas.»

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 62354)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 

d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta la reformulació de l’esmena a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la implantació del macrocomplex de lleure Eurovegas 
(tram.302-00128/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Nou punt 4

4. Atès l’Expedient del Departament de Justícia dels Es-
tats Units d’Amèrica al Sands Group per violació de la 
Llei de Pràctiques Corruptes a l’Estranger (Foreign Cor-
rupt Practices Act) per subornar càrrecs governamentals 
i relacions amb el crim organitzat a Macau. Atès l’Ex-
pedient de la Comissió del Mercat de Valors dels Estats 
Units d’Amèrica (Securities and Exchange Commissi-
on) al Sands Group per violació de la Llei de Pràctiques 
Corruptes a l’Estranger (Foreign Corrupt Practices Act) 
per subornar càrrecs governamentals i relacions amb el 
crim organitzat a Macau. Atès l’Informe 2011 de la Co-
missió Mixta Parlament-Govern dels Estats Units d’Amè-
rica sobre la Xina (Congressional-Executive Commission 
on China. Annual Report 2011), on defineix que el joc a 
Macau està lligat a «extensa corrupció, crim organitzat, 
blanqueig de capitals, [...]». El Parlament insta el Govern 
de la Generalitat de Catalunya a facilitar tota la docu-
mentació de què disposi i que pugui aconseguir relacio-
nada amb el Sands Grup als grups i subgrups parlamen-
taris, especialment aquella documentació relacionada 
amb possibles activitats il·legals com la corrupció, crim 
organitzat, blanqueig de capitals o suborns.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les relacions financeres amb l’Ad-
ministració general de l’Estat
Tram. 302-00129/09

Esmenes presentades
Reg. 62335 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 25.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 62335)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les relacions financeres amb l’Administració general de 
l’Estat (tram.302-00129/09).
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1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 1

«1. El Parlament de Catalunya denuncia la deslleialtat 
institucional del Govern de l’Estat, especialment pel que 
fa a l’incompliment del pagament des les liquidacions 
dels anys 2008 i 2009 corresponents al que determina la 
Disposició Addicional Tercera de l’Estatut d’Autonomia 
i als mecanismes de control, seguiment i compensació 
acordats en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat.»

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

Al punt 2

«2. El Parlament de Catalunya veu amb preocupació 
aquest incompliment en el projecte de llei de Pressupos-
tos General de l’Estat per al 2012 de la Disposició Addi-
cional Tercera de l’Estatut d’Autonomia que fixa que la 
inversió de l’Estat a Catalunya en infraestructures s’ha 
d’equiparar a la participació relativa del PIB de de Ca-
talunya en relació al PIB de l’Estat per un període de set 
anys.»

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

«3. El Parlament de Catalunya constata que aquest in-
compliment per part de l’Estat en l’aplicació de la Dis-
posició Addicional Tercera posa en dubte la voluntat de 
l’actual govern de l’Estat de voler realitzar la liquidació 
corresponents als anys 2010 i 2011 d’acord amb els cri-
teris acordats a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat.

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

Al punt 4

«4. El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

– Utilitzar tots els mecanismes possibles per salvaguar-
dar els interessos de Catalunya per aconseguir el com-
pliment de tots els compromisos adquirits pel Govern de 
l’Estat.

– Sol·licitar dictamen al Consell de Garanties Estatutàri-
es sobre la possible inconstitucionalitat de l’incompliment 
per part del Govern espanyol del pagament de les liquida-
cions corresponents als anys 2008 i 2009 del mandat es-
tatutari de la Disposició Addicional Tercera. Així mateix 
el Govern, un cop aprovat els Pressupostos Generals de 
l’Estat per al 2012, si incompleixen el precepte estatutari 
de la Disposició Addicional Tercera, sol·licitarà dictamen 
al Consell de Garanties Estatutàries per determinar la se-
va possible inconstitucionalitat. En ambdós casos actuarà 
d’acord amb el dictamen.

– Portar a terme les actuacions informatives necessàries 
davant les institucions europees per denunciar els incom-
pliments de l’Estat, el dèficit fiscal estructural que pateix 
Catalunya i la necessitat que l’esforç fiscal dels ciutadans 
de Catalunya reverteixi en el propi país.

– Demanar la convocatòria de la Comissió Bilateral Es-
tat-Generalitat per tal d’arribar a acords per al compli-
ment del pagament dels deutes pendents de l’Estat amb 
Catalunya.»

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

Al punt 5

«5. El Parlament de Catalunya abans de finalitzar el pe-
ríode de sessions actual convocarà un ple extraordinari 
per tal d’aprovar les conclusions de la Comissió d’Estudi 
per un Model de Finançament basat en el Concert Eco-
nòmic.»

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques per a la recupera-
ció de la memòria de la Catalunya del 1714
Tram. 302-00130/09

Esmenes presentades
Reg. 61405, 62308, 62336 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 25.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
61405)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques per 
a la recuperació de la memòria de la Catalunya del 1714 
(tram.300-00147/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 6

6. Proposar un mecanisme de participació de tots els 
grups parlamentaris en les comissions o organismes que 
han de preparar la commemoració del 1714.
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 7

7. Promoure algun tipus d’acte o commemoració del 1714 
amb les institucions i/o la societat civil del País Valen-
cià, Illes Balears i Aragó, territoris que, com Catalunya, 
varen perdre les seves llibertats en moments diferents del 
mateix conflicte bèl·lic.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. Promoure, en el marc de la commemoració del 1714, 
algun acte d’especial rellevància en el castell de Cardona 
(Bages) que fou l’últim reducte de resistència de Catalu-
nya.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 62308)

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques per a la recuperació de la memòria de 
la Catalunya del 1714 (tram.302-00130/09).

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

D’un nou punt

«6. 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 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«7. 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’es-
deveniment i les seves conseqüències.

b. Una vessant educativa, centrada a dissenyar materials 
específics destinats als centres educatius i al públic en ge-
neral, 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 
que haurien de confluir en una gran celebració al voltant 
de l’11 de setembre del 2014 arreu de Catalunya.»

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 62336)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques per a la recuperació de la memòria de la 
Catalunya del 1714 (tram.302-00130/09).

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

Al punt 3

«3. Promoure una política d’identificació i catalogació 
dels edificis i espais més rellevants associats als fets polí-
tics i bèl·lics de la Guerra de Successió i els seus protago-
nistes, amb la finalitat de garantir-ne la seva protecció.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 4

«4. Treballar conjuntament amb la resta d’administra-
cions per tal de promoure un programa de senyalització 
unitària dels edificis i espais històrics associats amb la 
Guerra de Successió d’acord amb els criteris seguits a la 
Ruta 1714, que porta a terme el Departament de Cultu-
ra mitjançant el Museu d’Història de Catalunya, amb la 
voluntat de desenvolupar un turisme cultural i pedagògic 
que renovi i unifiqui les iniciatives i els programes ja exis-
tents i les proveeixi d’un política adequada de promoció 
prioritària el 2014.»

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

Al punt 5

«5. Treballar perquè els edificis associats als fets polítics i 
bèl·lics de la Guerra de Successió i els seus protagonistes, 
amb independència a la finalitat a què es destinin, pre-
servin i recuperin els signes físics i simbòlics de la seva 
significació històrica austriacista.»

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la funció pública
Tram. 302-00132/09

Esmenes presentades
Reg. 62304, 62307, 62337, 62347, 62516 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 25.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 62304)

A la Mesa del Parlament

Violant Mascaró i López, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació de la funció pública 
(tram.302-00132/09).

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

«5. Encetar el debat sobre les mesures estructurals de re-
forma de la funció pública, amb participació dels agents 

socials i dels grups parlamentaris per tal de disposar 
abans del 31 de març de 2013 d’un projecte de llei de re-
forma de la funció pública.

Per tal de donar compliment a aquest punt, el Parlament 
de Catalunya promourà la creació d’una comissió especí-
fica de funció pública que concerti la participació de les 
unitats especialitzades de l’Administració, els grups par-
lamentaris i els sindicats en la reforma del projecte de llei 
de la Funció Pública i qualsevol mesura d’estalvi que im-
pacti sobre el personal.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«6. Abans de finalitzar el 2012, establir mecanismes de 
recuperació progressiva del poder adquisitiu que el per-
sonal funcionari i estatutari inclòs dins l’àmbit d’apli-
cació de l’article 24 de la Llei d’Acompanyament i del 
personal afectat directament pel Pla d’ocupació haurà 
perdut amb les mesures d’estalvi que els haurà impactat 
durant l’exercici 2012»

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Violant Mascaró i López Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 62307)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de la funció pública (tram.302-00132/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 3, suprimir des de «per tal de substituir [...]» fins 
el final del punt.

2 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Nou punt 6

Retallar la retribució dels càrrecs de lliure designació de 
la Generalitat de Catalunya i de tots els organismes i em-
preses que en depenen en la proporció més alta que s’hagi 
retallat fins ara la retribució dels funcionaris i personal 
laboral de la Generalitat, i de les retallades que eventu-
alment es decideixin en el futur, tant les decidides per la 
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Generalitat de Catalunya o per part del Govern de l’Estat 
en els casos que siguin aplicables al funcionaris i perso-
nal laboral de la Generalitat.

3 Esmena núm. 3
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Nou punt 7

Posar de manifest que les retallades en la retribució dels 
funcionaris i personal laboral de la Generalitat i dels or-
ganismes i empreses que en depenen es deuen a l’espoli 
fiscal de 16.000 a 20.000 milions d’euros d’impostos que 
paguem els catalans a Espanya i no tornen al nostre país.

4 Esmena núm. 4
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Nou punt a l’inici de la Moció

El Parlament de Catalunya acorda retallar la retribució 
dels càrrecs de lliure designació del Parlament de Cata-
lunya en la proporció més alta que s’hagi retallat fins ara 
la retribució dels funcionaris i personal laboral de la Ge-
neralitat, i de les retallades que eventualment es decidei-
xin en el futur, tant les decidides per la Generalitat de 
Catalunya o per part del Govern de l’Estat en els casos 
que siguin aplicables al funcionaris i personal laboral de 
la Generalitat.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 62337)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació de la funció pública (tram.302-00132/09).

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

Al punt 2

«2. Continuar les negociacions amb els agents socials 
per a l’adopció i concreció de les mesures conjunturals 
de contenció de la despesa que impactin sobre el perso-
nal al servei de l’Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic, inclosa la diagnosi efectuada en aplicació 
de l’apartat 7 del 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.»

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 62347 i 62516)

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 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació de la funció pú-
blica (tram.302-00132/09).

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

Del punt 1

«Prioritzar l’elaboració del document de diagnosi esta-
blert en l’apartat 6 de l’Acord del Govern que aprova el 
Pla d’Ocupació per a la racionalització de l’organització 
del personal al servei de l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya 2012-1014. L’elaboració del document 
de diagnosi haurà de concloure, com a màxim, el 31 de 
juliol de 2012.»

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

Del punt 2

«Recuperar el diàleg i les negociacions amb els agents 
socials per a l’adopció i concreció de les mesures conjun-
turals de contenció de la despesa que impactin sobre el 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat i 
el seu sector públic.»

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

Del punt 3

«Avaluar les mesures conjunturals de contenció de la des-
pesa que impactin sobre el personal al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat i el seu sector públic, per tal de 
substituir si s’escau, allà on correspongui, el principi de 
linealitat pel principi de progressivitat.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5

«Encetar el debat sobre les mesures estructurals de re-
forma de la funció pública amb participació dels grups 
parlamentaris, agents socials i experts. Si fruit d’aquest 
diàleg s’arriba a la conclusió de la seva necessitat, apro-
var abans de finalitzar la legislatura una llei de reforma 
de la funció pública.»

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política general d’equitat en el 
sistema educatiu
Tram. 302-00133/09

Esmenes presentades
Reg. 62264 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 25.04.2012

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 62264)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamen-
tari de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre la política gene-
ral d’equitat en el sistema educatiu (tram.302-00133/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Substituir «implantant una oferta horària homogè-
nia» per «implantant una oferta d’hores lectives homo-
gènia»

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la transparència en l’ús dels re-
cursos públics
Tram. 302-00134/09

Esmenes presentades
Reg. 62309, 62338, 62342, 62345 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 25.04.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 62309)

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la transparència en l’ús dels recursos públics 
(tram.302-00134/09).

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

D’un nou punt

«3. Denunciar la manca de col·laboració de l’Adminis-
tració General de l’Estat a Catalunya amb el Síndic de 
Greuges i exigir a l’Administració General de l’Estat a 
Catalunya que procedeixi a col·laborar amb el Síndic de 
Greuges quan aquest li requereixi, en compliment d’allò 
establert a l’article 59 de la Llei 24/2009, de 23 de desem-
bre, del Síndic de Greuges.»

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 62338)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la transparència en l’ús dels recursos públics 
(tram.302-00134/09).

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

Al punt 1

«1. Fer públic els procediments de nomenament o con-
tractació dels titulars de les institucions polítiques i ad-
ministratives següents: 
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– Govern de la Generalitat

– Alts càrrecs i assimilats

– Directius i membres dels òrgans d’administració i par-
ticipació d’empreses públiques, agències, fundacions i 
consorcis adscrits a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya

– Òrgans de direcció i administració les entitats públi-
ques independents de Catalunya.»

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

Al punt 2

«2. Fer públiques anualment les retribucions de: 

– Govern de la Generalitat de Catalunya

– Alts càrrecs i assimilats

– Òrgans de direcció i administració de les entitats públi-
ques independents de Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt 3

«3. Les retribucions que percebin els màxims responsa-
bles, directius i membres dels Consells d’Administració 
d’empreses públiques, Agències, Fundacions i Consorcis 
adscrits a l’Administració de la Generalitat, s’inclouran 
anualment a la memòria d’activitats de l’entitat.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt 4

«4. Sense perjudici de la publicitat a què estiguin obliga-
des legalment, les entitats públiques difondran a les seves 
pàgines web la composició dels òrgans d’administració, 
gestió, direcció i control.»

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 62342)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu adjunt del Subgrup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la transparència en l’ús dels recursos pú-
blics (tram.302-00134/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Ciutadans

3. El Parlament de Catalunya insta a proposar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats l’aprovació i la publicació 
anuals d’una taula de retribucions per a representants 
públics i membres d’òrgans executius de l’Administra-
ció General de l’Estat, de les Comunitats Autònomes i de 
l’Administració local, basada en els principis d’austeritat 
i proporcionalitat amb la responsabilitat del càrrec.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portaveu adjunt del SP C’s

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
62345)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la transparència en l’ús dels recursos públics 
(tram.302-00134/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Al punt 1

«1. Fer públiques les retribucions (incloent salaris, com-
plements, dietes d’assistència i altres) i condicions de no-
menament o contractació, si s’escau, dels titulars de les 
institucions polítiques i administratives següents: Go-
vern de la Generalitat; alts càrrecs i assimilats de l’Ad-
ministració de la Generalitat; directius, membres dels òr-
gans d’administració i participació d’empreses públiques, 
agències, fundacions i consorcis adscrits a l’Administra-
ció de la Generalitat, i consorcis amb participació majo-
ritària de la Generalitat de Catalunya, amb independèn-
cia de la seva naturalesa jurídica; membres dels òrgans 
de direcció i administració de les entitats públiques in-
dependents.»

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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4. INFORMACIÓ

4.44. EDICTES

Edicte

del 23 d’abril de 2012, de notificació de l’acord 
pres per la Mesa del Parlament, en sessió tin-
guda el dia 28 de febrer de 2012, d’oposició a 
la tramitació de la Proposició de llei de dota-
ció dels agents de la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra i dels agents dels cossos 
de policies locals d’armilles interiors individu-
als de protecció balística i antiganivet i guants 
antitall i antipunxada

Tram. 202-00077/09

D’acord amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de la 
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim ju-
rídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, es notifica a la Comissió Promotora 
de la Proposició de llei d’iniciativa legislativa popular de 
dotació dels agents de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra i dels agents dels cossos de policies lo-
cals d’armilles interiors individuals de protecció balísti-
ca i antiganivet i guants antitall i antipunxada, per mitjà 
de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC), que la Mesa del Parlament, en sessió 
tinguda el dia 28 de febrer de 2012, va adoptar l’acord 
següent: 

«Proposició de llei de dotació dels agents  
de la Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra i dels agents dels cossos de policies 
locals d’armilles interiors individuals  
de protecció balística i antiganivet  
i guants antitall i antipunxada

»202-00077/09 Oposició a la tramitació

»S’admet a tràmit el certificat del Govern; conseqüent-
ment, atès el que disposa l’article 102.1 i 2 del Reglament 
i considerades l’oposició i les raons manifestades pel Go-
vern, no s’admet a tràmit la Proposició de llei damunt di-
ta. Per aquest motiu, no es pot procedir a la recollida de 
signatures establerta als articles 1 al 6 de la Llei 1/2006, 
de 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular.»

Així mateix, la notificació mitjançant aquest edicte tam-
bé va dirigida a les persones que integren la Comissió 
Promotora, atès que s’ha intentat la notificació pels mit-
jans establerts legalment en el domicili que van designar 
i no ha estat possible dur-la a terme.

De conformitat amb l’article 7 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular, la Comis-
sió Promotora pot interposar, en els termes que estableix 
la legislació aplicable, un recurs d’empara contra aquesta 

resolució de la Mesa del Parlament per la qual aquesta no 
admet a tràmit la proposició de llei damunt dita.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Incorporació d’especialistes o tècnics

Comissió de Polítiques de Joventut

El dia 18 d’abril de 2012, atesa la proposta presentada per 
Sergi Contreras Mota, president de la Comissió Nacional 
de la Joventut de Catalunya, la Comissió de Polítiques de 
Joventut, de conformitat amb la Resolució 8/IX del Par-
lament, sobre la incorporació de representants d’entitats 
i grups vinculats a l’àmbit d’actuació de la Comissió de 
Polítiques de Joventut, i l’encàrrec de la Mesa del Parla-
ment, ha designat Sergi Contreras Mota membre especia-
lista de la Comissió, en representació del Consell Nacio-
nal de la Joventut.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Mònica Lafuente de la Torre Gerard M. Figueras i Albà

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària
Tram. 406-00002/09

Constitució de la Comissió i ratificació de la 
presidenta

Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària

El dia 24 d’abril de 2012 a la una del migdia, en la sessió 
que ha convocat la presidenta del Parlament, s’ha consti-
tuït la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària.

La Comissió és integrada, de conformitat amb l’article 
40.1 del Reglament del Parlament i l’Acord de la Mesa 
del Parlament del 12 de juliol de 2011, pels membres se-
güents: 
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Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Lluís Guinó i Subirós

Grup Parlamentari Socialista
Joan Ferran i Serafini

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Alicia Alegret Martí

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

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Oriol Amorós i March

Grup Mixt
Joan Laporta i Estruch

El Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, al 
qual ha correspost la presidència de la Comissió, de con-
formitat amb l’article 41.2 del Reglament del Parlament 
i l’Acord de la Mesa del Parlament del 25 d’octubre de 
2011, ha designada presidenta la diputada Alicia Alegret 
Martí, la qual ha estat ratificada per la Comissió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat per 
la presidenta, que presideix i ordena els treballs de la Co-
missió. Així mateix, el lletrat que ha d’assistir la Comis-
sió ha de fer les funcions de secretari, als efectes d’aixe-
car l’acta de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau de la 
presidenta, les certificacions que correspongui.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2012

El lletrat de la Comissió La presidenta de la Comissió 
Francesc Pau i Vall Alicia Alegret Martí

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 228/IX, 
sobre la tramitació parlamentària del Projec-
te de llei de governs locals i del Projecte de 
llei de finançament local
Tram. 290-00217/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 61539 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00217/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 228/IX, 
sobre la tramitació parlamentària del Projecte de llei de 
governs locals i del Projecte de llei de finançament local.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 228/IX, sobre la tramitació 
parlamentària del Projecte de llei de governs locals i del 
Projecte de llei de finançament local (núm. tram. 290-
00217/09), us informo del següent: 

El passat dia 10 de gener es va aprova l’acord de Govern 
que permet la creació de la comissió que elaborarà els 
avantprojectes de llei de governs locals i d’hisendes lo-
cals. Aquesta comissió d’experts, de caràcter temporal, 
impulsarà l’elaboració i la redacció del nou marc jurídic 
fomentant la participació de tots els sectors afectats per 
la reforma.

La previsió que tenim des del Govern és aprovar els dos 
avantprojectes durant el 2012, tal com ens insta a fer-ho 
la resolució 275/IX, termini amb el qual han estat planifi-
cats tots els treballs de la comissió i del Govern.

Cal afegir que aquest termini fou modificat per la reso-
lució 523/IX, de 17 d’abril, d’acord amb la que s’insta al 
Govern a accelerar els treballs per presentar ambdós pro-
jectes de llei davant el Parlament el mes de setembre com 
a màxim. Com saben, aquestes lleis són d’una gran com-
plexitat, i suposen un treball constant i un diàleg obert, 
tant amb el territori com amb els partits polítics i grups 
parlamentaris.

No cal dir que des del Govern treballarem perquè dins 
el possible podem presentar davant del Parlament el pro-
jecte de llei de Governs Locals i d’Hisendes Locals en el 
termini més breu possible, tot i que s’ha de destacar que 
tots els canvis de termini (més de 4 que han patit aquests 
projectes) suposen un gran desconcert tant per la comis-
sió que treballa en l’elaboració del projecte com per als 
ajuntaments del nostre país.

És per això que un paquet legislatiu com aquest, que ha 
de ser de país, no hauria de ser utilitzat com a artilleria 
política, sinó com a base per al consens i la trobada de 
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tots els partits per tal de garantir la sostenibilitat econò-
mica, la suficiència financera i la clarificació del mapa 
competencial del nostre país.

Barcelona, 18 d’abril de 2012

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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. 61357 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.04.2012

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 
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 
de Barberà del Vallès. 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 
353/IX, sobre l’actuació de la Direcció Gene-
ral de la Inspecció de Treball davant Yamaha 
per a vetllar pels drets dels treballadors en 
llurs reivindicacions
Tram. 290-00341/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 61351 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00341/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 353/IX, 
sobre l’actuació de la Direcció General de la Inspecció de 
Treball davant Yamaha per a vetllar pels drets dels treba-
lladors en llurs reivindicacions.

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 353/IX, sobre l’actuació 
de la Direcció General de la Inspecció de Treball davant 
Yamaha per a vetllar pels drets dels treballadors en llurs 
reivindicacions (núm. tram. 290-00341/09), us informo 
del següent: 

La formulació no és del tot correcte, ja que la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, segons la seva pròpia defi-
nició a la Llei 42/1997, de 14 novembre, ordenadora de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social, és un servei 
públic, al que correspon exercir la vigilància del compli-
ment de les normes socials i exigir les responsabilitats 
pertinents.

En cap moment, la Inspecció de Treball ha deixat d’exer-
cir les seves competències en la matèria. La seva fun-
ció ordinària és la de vetllar perquè no es produeixi cap 
vulneració dels drets dels treballadors, ja que és aquesta 
la activitat quotidiana i la raó de ser de la Inspecció de 
Treball.

El Departament d’Empresa i Ocupació, com a Autoritat 
Laboral, compleix amb les seves funcions de vetllar per-
què no es produeixi cap vulneració dels drets dels tre-
balladors. Així mateix i en relació amb la situació de 
Yamaha, la Direcció General de Relacions Laborals i 
Qualitat en el Treball va mantenir diverses reunions amb 
les parts per tal promoure un acord entre elles, arran de 
la presentació en data 2 de març de 2011 d’un ERO per 
l’extinció de 388 contractes de treball. En data 29 d’abril 
de 2011, l’empresa va desistir i es va ordenar l’arxiu de 
l’expedient.

No obstant, es van seguir mantenint contactes amb les 
parts per tal de trobar una sortida satisfactòria i perma-
nent a la situació de l’empresa. En aquest sentit i després 
de diverses gestions, en data 22 de novembre, el Grup Se-
sé va comunicar que havia subscrit un contracte amb Ya-
maha, amb efectes l’1 de març de 2012, en què assumien 
la totalitat de la plantilla, garantint totes les condicions 
laborals, conveni col·lectiu, antiguitats, salaris. En data 
9 de gener de 2012 i amb la mediació d’aquesta Direcció 
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General, Yamaha i el comitè d’empresa van assolir un 
acord sobre l’import de les indemnitzacions a percebre 
pels treballadors que continuïn a l’empresa, aquells als 
quals s’extingirà el contracte i els casos de jubilació, que 
es va ratificar el dia 10 de gener de 2012 per assemblea.

Barcelona, 10 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 354/IX, 
sobre l’aplicació del Decret 164/2010, de re-
gulació dels habitatges d’ús turístic
Tram. 290-00342/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 61352 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00342/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 354/IX, 
sobre l’aplicació del Decret 164/2010, de regulació dels 
habitatges d’ús turístic.

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 354/IX, sobre l’aplicació del 
Decret 164/2010, de regulació dels habitatges d’ús turís-
tic (núm. tram. 290-00342/09), us informo del següent: 

La Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’ac-
tivitat econòmica, ja ha iniciat el procés d’adequació de 
la normativa d’habitatges d’ús turístic, en tant que ha mo-
dificat les dues lleis que donen cobertura legal al Decret 
164/2010, dels preceptes del qual es demana la imple-
mentació i, alhora, una nova regulació.

Efectivament, aquesta Llei modifica la Llei del dret a 
l’habitatge i la Llei de Turisme de Catalunya sostraient 
de l’àmbit de la primera la definició i la regulació de la fi-
gura de l’habitatge d’ús turístic, encabida ara a la Llei de 
Turisme de Catalunya i també modificant, de fet, algunes 
qüestions que regula el Decret 164/2010 com ara la subs-
titució del règim de llicència pel règim de comunicació, 
en el procés d’intervenció administrativa de l’activitat.

La primera tasca ha estat aquesta nova ubicació dels ha-
bitatges d’ús turístic dins l’òrbita turística i la segona tas-
ca que actualment s’està realitzant es la nova regulació a 
nivell reglamentari dels habitatges d’ús turístic i la de-
rogació del Decret 164/2010. Aquesta tasca s’està duent 
a terme en col•laboració amb el sector i culminarà amb 
l’aprovació d’un nou decret sobre establiments d’allotja-
ment turístic i habitatges d’ús turístic, que, en el nou marc 
de les lleis modificades adequarà el decret 164/2010, que 
insistim, és plenament vigent actualment en allò que no 
contradiu la nova llei de turisme i la nova llei del dret a 
l’habitatge.

En resum veiem que s’estan implementant els principis 
del decret, d’acord amb ell s’estan legalitzant habitatges 
d’ús turístic, i també s’està treballant en la nova proposta 
de regulació que s’espera es publiqui aquest mateix any.

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 
355/IX, sobre els recursos per a la vigilància 
i el control de les condicions de treball i la 
lluita contra la sinistralitat laboral
Tram. 290-00343/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 61353 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00343/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 355/IX, 
sobre els recursos per a la vigilància i el control de les 
condicions de treball i la lluita contra la sinistralitat la-
boral.

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 355/IX, sobre els recursos per 
a la vigilància i el control de les condicions de treball i 
la lluita contra la sinistralitat laboral (núm. tram. 290-
00343/09), us informo del següent: 

Per combatre la sinistralitat laboral, el Govern disposa de 
diferents eines, des de la difusió informativa a la sanció 
administrativa, i en aquest conjunt juga un paper destacat 
la Inspecció de Treball de Catalunya, a la qual estan ads-
crits, com a part dels seus efectius, els tècnics habilitats.

Actualment, el nombre d’inspectors dedicats a la inspec-
ció activa i competents en matèria de seguretat i salut de 
la Inspecció de Treball de Catalunya són 110, els qual 
també són competents per realitzar actuacions en altres 
àmbits segons la Llei 42/1997, de 14 de novembre, Orde-
nadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La Resolució EMO/1314/2011, de 18 maig, per la qual es 
prorroga l’habilitació del personal tècnic de la Generali-
tat de Catalunya, va autoritzar l’habilitació de 25 tècnics 
habilitats per al període 2011-2012, en els termes que es-
tableix el Decret 12/2006, de 31 de gener.

En conclusió, la Generalitat disposa de 135 funcionaris 
dins el sistema de la Inspecció de Treball de Catalunya, 
25 d’ells amb caràcter exclusiu.

Barcelona, 10 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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Control del compliment de la Resolució 357/IX, 
sobre les actuacions per a garantir la conti-
nuïtat i la producció de Sharp a Sant Cugat 
del Vallès i sobre el nou expedient de regu-
lació d’ocupació
Tram. 290-00345/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 61354 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00345/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 357/IX, 
sobre les actuacions per a garantir la continuïtat i la pro-
ducció de Sharp a Sant Cugat del Vallès i sobre el nou 
expedient de regulació d’ocupació.

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 357/IX, sobre les actuaci-
ons per a garantir la continuïtat i la producció de Sharp 
a Sant Cugat del Vallès i sobre el nou expedient de regu-
lació d’ocupació (núm. tram. 290-00345/09), us informo 
del següent: 

El Govern de la Generalitat ha treballat de forma conti-
nuada per tal d’arribar a una solució que garantís la con-
tinuïtat de l’activitat productiva a Sant Cugat i que com-
portés la mínima pèrdua de llocs de treball. En aquest 
sentit es van mantenir diverses reunions amb la direcció 
local i la corporativa de l’empresa SHARP i la resta dels 
agents implicats.

Finalment es va arribar a un acord pel qual SHARP ce-
deix els actius productius de Sant Cugat a Nortia, la com-
panyia holding del grup Cirsa, que utilitzarà la capacitat 
productiva per fabricar els components de les pantalles 
LCD que incorporen els seus productes. Aquest acord 
va permetre preservar uns 200 dels 300 llocs de treball 
d’aquesta planta.

D’altra banda l’acord contempla la cooperació tecnològi-
ca entre SHARP i Cirsa. Finalment, hi ha el compromís 
de SHARP del manteniment d’una unitat d’R+D a Cata-
lunya en l’àmbit dels productes d’electrònica de consum.

El Departament d’Empresa i Ocupació, com a autoritat la-
boral i davant la tramitació de qualsevol ERO, sempre ha 
exercit aquesta competència d’acord amb el procediment 
establert a la normativa vigent. Així mateix, cal indicar en 
relació amb l’ERO presentat per Sharp en data 10 de juny 
de 2011, es va realitzar la comprovació de l’existència de 
les causes invocades a l’expedient. En tot cas, en data 14 
de juliol de 2011, es va produir l’extinció de 87 contractes 
de la seva plantilla, vist l’acord en que van arribar les parts 
i valorat que no s’apreciava la concurrència de dol, coac-
ció o abús de dret en la conclusió de l’acord.

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 358/IX, 
sobre la dinamització social i econòmica de 
les comarques properes a la central nuclear 
Ascó I
Tram. 290-00346/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 61355 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00346/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 358/IX, 
sobre la dinamització social i econòmica de les comar-
ques properes a la central nuclear Ascó I.

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 358/IX, sobre la dinamització 
social i econòmica de les comarques properes a la central 
nuclear Ascó I (núm. tram. 290-00346/09), us informo 
del següent: 

En els projectes d’inversió que el Govern de Catalunya 
atén a través de la Direcció General d’Indústria es té en 
consideració el factor de reequilibri territorial de tal ma-
nera que, sempre que sigui possible i s’adapti a les ne-
cessitats del projecte d’inversió en qüestió, es prioritzarà 
la ubicació del mateix en zones amb un menor nivell de 
desenvolupament econòmic o bé que hagin estat afecta-
des per algun procés de deslocalització/tancament d’em-
preses, com és el cas de les comarques de l’Ebre.

En concret, el Govern de Catalunya considera que la Ri-
bera d’Ebre és una comarca objecte de priorització amb 
la que es treballa de manera molt activa per tal d’atreure 
potencials inversions en aquest territori. De fet el pla de 
reindustrialització de les Terres de l’Ebre, ha comportat 
en col·laboració del Ministeri d’Indústria, l’aportació de 
10 MEUR a aquestes comarques, en projectes que pu-
guin generar ocupació i transformació del model indus-
trial a mig i llarg termini.

En particular, la Direcció General d’Indústria, a través 
d’Invest in Catalonia compta actualment amb una carte-
ra de projectes d’inversió oberts, dels quals, alguns d’ells 
tenen o poden tenir la intenció d’establir-se en aquestes 
comarques, tot i que la ubicació final encara no estigui 
determinada actualment donat la fase del projecte en què 
es troben.

En tot cas cal remarcar que el reforçament i la diversi-
ficació dels sectors productius a aquestes comarques, 
s’ha de fer en base a actuacions concretes en estreta col-
laboració amb el territori. L’experiència demostra que el 
simple fet de dissenyar actuacions de foment que priorit-
zin determinats territoris de forma genèrica no garanteix 
que l’impacte sigui positiu.

Finalment, a banda de pensar en diversificar sectorial-
ment l’estructura productiva d’aquestes comarques, cal 
reforçar-les, fomentant l’emprenedoria i potenciant qual-
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sevol activitat econòmica que generi ocupació i valor per 
al territori.

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 359/IX, 
sobre l’adaptació del nombre d’accions de 
formació ocupacional del Servei d’Ocupació 
de Catalunya a les necessitats del mercat la-
boral
Tram. 290-00347/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 61356 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00347/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 359/IX, 
sobre l’adaptació del nombre d’accions de formació ocu-
pacional del Servei d’Ocupació de Catalunya a les neces-
sitats del mercat laboral.

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 359/IX, sobre l’adaptació 
del nombre d’accions de formació ocupacional del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya a les necessitats del mer-
cat laboral (núm. tram. 290-00347/09), us informo del 
següent: 

El passat mes d’octubre el Consell de direcció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya integrat per representants de 
les organitzacions empresarials i sindicals més represen-
tatives a Catalunya, de les organitzacions municipalistes 
i per representants de la pròpia administració de la Ge-
neralitat, va informar positivament el Pla General d’Ocu-
pació de Catalunya/Estratègia Catalana per a l’ocupació 
2012-2020, d’ara en davant ECO.

L’elaboració de l’ECO 2012-2020 s’emmarca en un con-
text polític de canvis. El Govern, l’any 2011, a proposta 
conjunta del Departament d’Ensenyament i del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació, aprovà impulsar la defi-
nició i la posada en marxa d’un nou model d’orientació, 
capacitació i formació professional. L’ECO vol facilitar 
l’objectiu d’aquest acord, que és integrar el serveis pro-
fessionalitzadors duts a terme pel Subsistema de Forma-
ció Professional Inicial i el Subsistema de Formació per 
a l’Ocupació, amb una clara voluntat d’adaptar la forma-
ció professional a les necessitats de les empreses, per a la 
millora de la seva competitivitat i de l’ocupabilitat de les 
persones.

A través del Pla de desenvolupament de les polítiques ac-
tives 2012/2013 - PDPA –aprovat pel Consell de direcció 
del SOC el dia 16 de febrer, s’han concretat els objectius 

de l’ECO. Amb el PDPA aprovat, es dotarà de contingut 
la carta de serveis del SOC, a través de les diferents líni-
es d’actuació i programes que el SOC desplegarà anual-
ment. Així mateix a través del PDPA es vol garantir que 
l’oferta formativa respongui a les necessitats del mercat 
laboral, detectades en la diagnosi del mercat de treball.

El PDPA conté una amplia línia de formació, qualifica-
ció i desenvolupament professional en la carta de serveis.

Aquesta línia inclou la prestació de serveis de formació 
professionalitzadora, formació en competències base, i 
formació en competències transversals.

Cal destacar que les diferents modalitats de formació 
presencial i/o a distància, es complementaran amb pràc-
tiques empresarials sempre que es consideri adient i ne-
cessari.

Formació professionalitzadora: programes formatius es-
pecífics i adaptats a les necessitats de les persones, les 
empreses i els territoris. Aquests programes es dirigeixen 
a persones que estan en actiu, ja siguin ocupades o en si-
tuació d’atur. La prioritat del SOC en aquesta modalitat 
formativa se centra en la qualificació orientada a l’obten-
ció de certificats de professionalitat.

Formació en competències base: formació que té per ob-
jectiu la millora de les competències base (cerca de feina, 
català, castellà, coneixements informàtics, etc.

Formació en competències transversals: formació que té 
per objectiu la millora de les competències transversals, 
referents al conjunt de capacitats, habilitats i actituds ne-
cessàries per a donar resposta a situacions laborals de di-
versa complexitat, i que tenen un caràcter transversal en 
moltes ocupacions i contextos.

Pel que fa als serveis genèrics de formació (professiona-
litzadora, en competències base i en competències trans-
versals), es desenvolupen en paquets de mesures concre-
tes: 

– Paquet de mesures de formació i experiència laboral: 

• Elaboració de programes de formació i contractació.

• Formació per a la requalificació professional de les em-
preses.

• Plans de requalificació pera persones desocupades pro-
cedents d’empreses afectades per ERO’s

• Formació transversal per a l’ocupació.

• Formació per a l’ocupació a distància.

• Formació en idiomes i pràctiques professionals a l’es-
tranger.

– Paquet de mesures de formació per a l’ocupació: 

• Formació per a l’ocupació adaptada a les necessitats de 
sectors i territoris.

• Formació per a l’adquisició de competències en TIC.

– Paquet de mesures de formació i innovació: 

• Línia de finançament per a la posada en marxa d’actu-
acions pilot.

Els programes que desenvoluparan les línies i les me-
sures descrites anteriorment s’aniran posant en marxa 
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a partir de disposar dels recursos provinents de l’Estat 
(Conferència sectorial).

En aquests moments, només es compta amb la disponi-
bilitat econòmica dels fons propis vinculats al Programa 
operatiu FSE 2007-2013, que permetran endegar les me-
sures vinculades als eixos i objectius d’aquest Programa 
operatiu. Igualment, es desplegaran les mesures que po-
den ser realitzades sense cost afegit, per tractar-se de ser-
veis duts a terme a càrrec de capítol I (personal propi del 
SOC).

És per aquest motiu, les actuacions del SOC en el 2012 
s’inicien per les accions programades als centres propis 
del SOC, és a dir al CIFOS. Programació aprovada pel 
Consell de direcció del SOC el febrer de 2012. Aquesta 
Programació compte amb un pressupost de 8.588.296,45 
euros, per a un total de 487 cursos i amb una previsió de 
13.213 alumnes.

Els CIFO imparteixen formació corresponent a diferents 
famílies professionals. A continuació es fa un recull de 
família professional/CIFO: 

CIFO Sant Feliu: Fabricació mecànica, automoció, me-
catrònica, soldadura.

CIFO Santa Coloma: Medi ambient, rehabilitació i man-
teniment d’habitatges, energies renovables.

CIFO Tarragona: Química, caldereria, mecànica i solda-
dura.

CIFO Lleida: Agroalimentària, energia i aigua, fred, 
energies renovables.

CIFO Hospitalet. Arts Gràfiques, disseny, Imatge i so.

CIFO Salt: Indústries alimentàries, soldadura i electro-
mecànica.

CIFO Vallès. Instal·lacions i manteniment, logística i ser-
veis a les empreses.

CIFO la Violeta: Informàtica i comunicacions TIC.

Com a centre de referència de la formació professional 
per a l’ocupació a Catalunya, la seva programació per al 
2012, està basada en 5 grans principis: 

– Especialització.

– Qualitat.

– Innovació.

– Metodologia.

– Vinculació amb l’entorn.

Barcelona, 4 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Resolució 361/IX, 
sobre la reclamació a les societats gestores 
de drets d’autor de la devolució dels imports 
recaptats pel cànon digital del 2003 ençà
Tram. 290-00349/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 61915 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00349/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 361/IX, 
sobre la reclamació a les societats gestores de drets d’au-
tor de la devolució dels imports recaptats pel cànon digi-
tal del 2003 ençà.

Comissió Competent: Comissió d’economia, finances i 
pressupost.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 361/IX, sobre la reclamació a 
les societats gestores de drets d’autor de la devolució dels 
imports recaptats pel cànon digital del 2003 ençà (núm. 
tram. 290-00349/09), us informo del següent: 

En l’actualitat el CTTI està col·laborant amb la Secretaria 
General de Cultura per tal d’avaluar l’import satisfet en 
concepte de Cànon Digital pels Departaments de la Ge-
neralitat i d’identificar els productes que estan subjectes 
a cànon digital i recollir tota la informació disponible en 
els Departaments i entitats respecte als imports satisfets 
per aquest concepte.

Barcelona, 11 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 47/IX, 
sobre les relacions i els compromisos insti-
tucionals amb els ajuntaments
Tram. 390-00047/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 61538 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00047/09

Sobre: Control compliment de la Moció 47/IX, sobre les 
relacions i els compromisos institucionals amb els ajun-
taments
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D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 47/IX, sobre les relacions i els compro-
misos institucionals amb els ajuntaments (núm. de tram. 
390-00047/09), us informo del següent: 

El compromís del Govern amb els ens locals del nostre 
país ha estat sempre la principal prioritat del Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals, així com 
una prioritat de Govern. Així, des del primer dia hem tre-
ballat perquè cap dels increments de la despesa dels ens 
locals provinent de la Generalitat quedi sense la contra-
partida pressupostaria corresponent. Cosa que, malgrat 
semblar quelcom evident, no va ser la pràctica duta a ter-
me durant els darrers temps de la VIII legislatura, com 
mostren els més de 60 milions d’euros destinats a obres, 
sense contrapartida pressupostària, de l’any 2010 i que 
vam tramitar des del Departament durant el 2011.

En aquest sentit, doncs, des de l’inici de la legislatura 
hem estat treballant per donar compliment a uns deutes 
i uns compromisos adoptats principalment entre la sete-
na i vuitena legislatura, en que la despesa, sobretot pel 
que fa al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, s’havia 
anat traslladant a pressupostos futurs.

Cal dir que el Govern ha informat en reiterades ocasions 
de les diferents línies d’actuació concretes que està duent 
a terme en l’àmbit local, així com la priorització del món 
local dintre el seu Departament, que comporta la destina-
ció del 71’1% de la totalitat del seu pressupost. Igualment 
també hem informat de la escrupolosa gestió del pressu-
post que s’ha fet per aconseguir comptabilitzar factures 
d’obres dels ens locals, i havent, en definitiva, incremen-
tat les factures tramitades del PUOSC amb fons propis 
del Departament fins els 114 milions d’euros l’any 2011, 
gairebé un 40% superior respecte l’any 2010 i més d’un 
60% que a l’exercici 2009.

Així mateix, el passat dia 8 de març de 2012 es va esce-
nificar la signatura d’un conveni, que va comptar amb el 
suport i el recolzament de les dues principals associaci-
ons municipalistes, tant de l’Associació Catalana de Mu-
nicipis com de la Federació de Municipis de Catalunya, 
en representació dels municipis catalans, i que ha estat 
valorat molt positivament per la immensa majoria dels 
ens locals de Catalunya.

Amb aquest conveni amb les quatre diputacions del pa-
ís quedarà liquidat abans de l’estiu gairebé la totalitat 
del deute reconegut i pendent de pagament pels depar-
taments de la Generalitat amb els ens locals a data 31 de 
desembre de 2011.

D’aquell deute, que a finals d’any era d’uns 750MEUR, 
cal descomptar els pagaments efectuats durant els pri-
mers mesos de l’any, i de la xifra total, a 1 de març de 
2012, un cop deduïda la xifra de deute amb les Diputa-
cions, es farà efectiu el pagament de més de 350 milions 
d’euros que cobrirà la liquidació dels deutes amb la to-
talitat dels ens locals catalans, i entre ells 936 munici-
pis, que representen el 98’8% dels ajuntaments, i només 
quedaran pendents de pagament, les xifres de deute que 
superin els 5 milions d’euros (això només són 11 ajunta-
ments del nostre país).

Aquesta solució, mostra de la responsabilitat conjunta de 
les administracions d’aquest país, no només aportarà ca-
pacitat financera als nostres ens locals, sinó que ha de 
servir per normalitzar el ritme de pagaments amb el món 
local i, per tal de servir de reactivació econòmica terri-
torial, així com per evitar carregar amb costos financers 
que no pertoca assumir als ens locals.

Més enllà d’això, el Govern seguirà treballant cada dia 
al costat dels ajuntaments, com ha fet fins ara, donant-los 
tot el suport institucional.

Barcelona, 18 d’abril de 2012

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Moció 62/IX, 
sobre la situació dels serveis penitenciaris
Tram. 390-00062/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 62099 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.04.2012

A la Mesa del Parlament

M. Pilar Fernández Bozal, consellera de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’ar-
ticle 94 del Reglament del Parlament,

Sol·licito: 

L’ampliació de 30 dies del termini per donar compliment 
a la Moció 62/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació dels serveis penitenciaris, amb número de trami-
tació 390-00062/09, aprovada pel Ple del Parlament, en 
la sessió de 19 de gener de 2012.

Barcelona, 20 d’abril de 2012

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Justícia (reg. 
62099).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hàbils 
del termini per a l’apartat b que disposa el Govern per a 
retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual 
finirà el 06.06.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 24.04.2012.
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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 de Territori i Sostenibilitat sobre 
les presumptes irregularitats en les adjudi-
cacions de determinades obres per part de 
GISA
Tram. 354-00019/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 16, 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 les presumptes irregularitats en les ad-
judicacions de determinades obres per part 
de GISA
Tram. 354-00020/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió corresponent amb el conseller d’Econo-
mia i Coneixement sobre el cas GISA
Tram. 354-00023/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les actuacions per a mantenir la qualitat dels 
serveis assistencials sanitaris davant del 
procés de les negociacions entre els sindi-
cats i la patronal del sector
Tram. 354-00044/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 292).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
els canvis a l’organigrama del Departament 
de Salut
Tram. 354-00048/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 292).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
els canvis en el desplegament territorial dels 
dispositius del Servei d’Emergències Mèdi-
ques
Tram. 354-00076/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 292).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’actualització de la balança fiscal de Ca-
talunya amb l’Administració central del perí-
ode 2006-2009
Tram. 354-00093/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 16, del 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Fascicle tercer
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la situació de la secció de crèdit de la 
cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 354-00107/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 16, del 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el procés de fragmentació de l’Institut Cata-
là de la Salut
Tram. 354-00109/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 292).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació del transport sanitari urgent i pro-
gramat
Tram. 354-00148/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 292).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre les mesures i els ajustaments econò-
mics previstos en els pressupostos de la 
Generalitat
Tram. 354-00150/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les patrulles de veïns organitzades en 
pobles de les terres de Lleida
Tram. 354-00156/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les causes de l’increment de morts en 
accident de trànsit els dos primers mesos 
del 2012 i les actuacions per a afrontar-les
Tram. 354-00157/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre les actuacions del Govern amb relació a 
les participacions preferents de les caixes 
d’estalvis
Tram. 354-00160/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’augment d’incendis forestals durant els 
primers mesos del 2012 i les previsions per 
a la campanya d’estiu contra els incendis fo-
restals
Tram. 354-00163/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’existència d’un local vinculat al grup 
Militia a Barcelona
Tram. 354-00164/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre els resultats de la balança fiscal de Ca-
talunya amb el sector públic central del 2006 
al 2009
Tram. 354-00167/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 16, del 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia amb la consellera de Justí-
cia sobre la situació dels funcionaris públics 
dels serveis penitenciaris, especialment del 
personal interí que desenvolupa tasques de 
rehabilitació
Tram. 354-00169/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
24, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 293).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les relacions del Govern amb el Consorci de 
Salut i Social de Catalunya
Tram. 354-00170/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 292).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
la situació de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau
Tram. 354-00171/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 292).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
perquè informi sobre l’actuació del Departa-
ment durant la jornada de vaga general del 
29 de març, especialment pel que fa als in-
cidents produïts a Barcelona en finalitzar la 
manifestació convocada pels sindicats
Tram. 354-00177/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 290).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el dispositiu policial previst per a la vaga 
general del 29 de març de 2012
Tram. 354-00180/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 290).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els incidents que van tenir lloc a Barce-
lona durant la vaga general del 29 de març 
de 2012
Tram. 354-00181/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 290).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les detencions i les situacions relatives a 
la seguretat durant la vaga general del 29 de 
març de 2012
Tram. 354-00184/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 290).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les actuacions dels Mossos d’Esquadra 
durant les manifestacions del 29 de març de 
2012
Tram. 354-00185/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 290).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la situació creada per l’aplicació a les 
competicions esportives de la taxa de ser-
veis policials
Tram. 354-00186/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
les mesures anunciades pel Ministeri de Sa-
nitat i Consum amb relació al copagament
Tram. 354-00188/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 61873).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
25.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre les patrulles de veïns organitzades en 
municipis del Segrià, les Garrigues, el Baix 
Llobregat, el Baix Camp i el Tarragonès
Tram. 354-00189/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joaquim Llena i Cortina, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 61941).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
25.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’increment de morts en accident de 
trànsit a les carreteres de les demarcacions 
de Lleida i Girona al gener i al febrer del 2012
Tram. 354-00190/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joaquim Llena i Cortina, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 61942).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
25.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre els incendis forestals dels primers 
mesos del 2012 i les previsions per a la cam-
panya d’estiu
Tram. 354-00191/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joaquim Llena i Cortina, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 61943).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
25.04.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre els enfrontaments entre bandes juvenils
Tram. 354-00192/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joaquim Llena i Cortina, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 61944).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
25.04.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb el 
conseller d’Economia i Coneixement sobre 
la política de taxes i beques
Tram. 354-00193/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 62119).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, sessió del 24.04.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Maite Vilalta 
Ferrer, professora titular d’hisenda pública, 
amb relació a la Proposició de llei de publi-
cació de les balances fiscals
Tram. 352-01100/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Proposta de compareixença de Lluís Manu-
el Alonso González, catedràtic de dret finan-
cer i tributari de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de publi-
cació de les balances fiscals
Tram. 352-01101/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Proposta de compareixença de Valentí Pich, 
president del Consell General de Col·legis 
d’Economistes, amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01102/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Proposta de compareixença de Joan B. Ca-
sas, degà del Col·legi d’Economistes de Ca-
talunya, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01103/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Proposta de compareixença de José Andrés 
Rozas, degà de la Facultat de Ciències So-
cials de la Universitat Abat Oliba CEU, amb 
relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 352-01104/09

Rebuig de la sol·licitud

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 compareixença de Guillem 
López Casasnovas, catedràtic d’economia 
de la Universitat Pompeu Fabra i conseller 
del Banc d’Espanya, amb relació a la Pro-
posició de llei de publicació de les balances 
fiscals
Tram. 352-01105/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Proposta de compareixença de Joan Ra-
mon Rovira Homs, cap del Gabinet d’Estudis 
Econòmics de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de publicació de 
les balances fiscals
Tram. 352-01106/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Proposta de compareixença de Núria Bosch 
Roca, catedràtica d’hisenda pública de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01107/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Proposta de compareixença de Marta Espa-
sa i Queralt, professora d’hisenda pública de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les balan-
ces fiscals
Tram. 352-01108/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Proposta de compareixença de Joan Fran-
cesc Corona Ramon, catedràtic d’economia 
aplicada de la Universitat de Barcelona i di-
rector acadèmic de l’Institut de l’Empresa 
Familiar, amb relació a la Proposició de llei 
de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01109/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Proposta de compareixença de Germà Bel 
Queralt, catedràtic d’economia aplicada de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les balan-
ces fiscals
Tram. 352-01110/09

Rebuig de la sol·licitud

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



30 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 307

4.53.05. INFORMACIó 103

Proposta de compareixença de Jordi Pons 
Novell, catedràtic d’economia aplicada de 
la Facultat d’Economia i Empresa de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de publicació de les balances 
fiscals
Tram. 352-01111/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Proposta de compareixença de Núria Bosch 
Roca, catedràtica d’hisenda pública de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01112/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Proposta de compareixença de Marta Espa-
sa Queralt, professora titular d’hisenda pú-
blica de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació a la Proposició de llei de publicació de 
les balances fiscals
Tram. 352-01113/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Proposta de compareixença d’Elisenda 
Paluzie Hernández, degana de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01114/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Proposta de compareixença de Núria Bosch 
i Roca, catedràtica d’hisenda pública i coau-
tora de l’estudi Resultats de la balança fis-
cal de Catalunya amb l’Administració central 
2002-2005, amb relació a la Proposició de 
llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01115/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Proposta de compareixença de Joan Fran-
cesc Corona Ramon, catedràtic d’hisenda 
pública i coautor de l’estudi Resultats de la 
balança fiscal de Catalunya amb l’Adminis-
tració central 2002-2005, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01116/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Proposta de compareixença de Joan Carles 
Costas Terrones, professor titular d’hisenda 
pública i coautor de l’estudi Resultats de la 
balança fiscal de Catalunya amb l’Adminis-
tració central 2002-2005, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01117/09

Rebuig de la sol·licitud

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 compareixença de Marta Es-
pasa i Queralt, professora titular d’hisenda 
pública i coautora de l’estudi Resultats de 
la balança fiscal de Catalunya amb l’Admi-
nistració central 2002-2005, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les balan-
ces fiscals
Tram. 352-01118/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Proposta de compareixença de Guillem 
López Casasnovas, catedràtic d’economia i 
coautor de l’estudi Resultats de la balança 
fiscal de Catalunya amb l’Administració cen-
tral 2002-2005, amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01119/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Proposta de compareixença d’Eduard Rius i 
Pey, expert en economia de la salut i coautor 
de l’estudi Resultats de la balança fiscal de 
Catalunya amb l’Administració central 2002-
2005, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01120/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Proposta de compareixença de Joan Ramon 
Rovira i Homs, director del Gabinet d’Estu-
dis Econòmics de la Cambra de Comerç de 
Barcelona i coautor de l’estudi Resultats de 
la balança fiscal de Catalunya amb l’Admi-
nistració central 2002-2005, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les balan-
ces fiscals
Tram. 352-01121/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Proposta de compareixença de Xavier Sa-
la i Martín, catedràtic d’economia i coautor 
de l’estudi Resultats de la balança fiscal de 
Catalunya amb l’Administració central 2002-
2005, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01122/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Proposta de compareixença de Joaquim So-
lé i Vilanova, catedràtic d’hisenda pública i 
coautor de l’estudi Resultats de la balança 
fiscal de Catalunya amb l’Administració cen-
tral 2002-2005, amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01123/09

Rebuig de la sol·licitud

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 compareixença de Ramon Tre-
mosa i Balcells, professor titular de teoria 
econòmica i coautor de l’estudi Resultats de 
la balança fiscal de Catalunya amb l’Admi-
nistració central 2002-2005, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les balan-
ces fiscals
Tram. 352-01124/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Proposta de compareixença de Maite Vilalta 
i Ferrer, professora titular d’hisenda pública i 
coautora de l’estudi Resultats de la balança 
fiscal de Catalunya amb l’Administració cen-
tral 2002-2005, amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01125/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Proposta de compareixença de Maties Vi-
ves i March, economista i coautor de l’estudi 
Resultats de la balança fiscal de Catalunya 
amb l’Administració central 2002-2005, amb 
relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 352-01126/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Proposta de compareixença d’Antoni Zabal-
za i Martí, catedràtic de teoria econòmica i 
coautor de l’estudi Resultats de la balança 
fiscal de Catalunya amb l’Administració cen-
tral 2002-2005, amb relació a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01127/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Proposta de compareixença de José An-
tonio Martínez Álvarez, director general de 
l’Institut d’Estudis Fiscals, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01128/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Proposta de compareixença d’Àngel de la 
Fuente, membre de l’Institut d’Anàlisi Econò-
mica del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques, amb relació a la Proposició de 
llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01129/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Proposta de compareixença de Mikel Bue-
sa, catedràtic d’economia de la Universitat 
Complutense de Madrid, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 352-01130/09

Rebuig de la sol·licitud

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 compareixença de María Án-
geles García Frías, professora titular de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Sala-
manca, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 352-01131/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Tributària de Catalunya davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre les línies d’actu-
ació de l’Agència i les prioritats en la lluita 
contra el frau fiscal
Tram. 356-00009/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Nadal i Farreras, exconseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre les presumptes irregularitats 
en les adjudicacions de determinades obres 
per part de GISA
Tram. 356-00011/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença del director o 
directora general de CatalunyaCaixa davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la intervenció del 
Fons de reestructuració ordenada bancària 
en el seu capital
Tram. 356-00198/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença del director o 
directora general d’Unnim davant la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost per-
què informi sobre la intervenció del Fons de 
reestructuració ordenada bancària en el seu 
capital
Tram. 356-00199/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença dels represen-
tants del Fons de reestructuració ordena-
da bancària als òrgans de direcció d’Unnim 
Banc i Catalunya Banc davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informin sobre llurs funcions i sobre el futur 
d’aquestes entitats
Tram. 356-00210/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).
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Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de l’Institut Català del Crèdit Agrari 
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. 356-00308/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Bonet davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre la gestió del Servei d’Emer-
gències Mèdiques
Tram. 356-00310/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 16 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 292).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Junta Directiva del Centre 
d’Anàlisi i Programes Sanitaris perquè expli-
qui el document «Per un millor sistema pú-
blic de pensions»
Tram. 356-00318/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).

Sol·licitud de compareixença de Josep Prat 
i Domènech, president del Consell d’Admi-
nistració de l’Institut Català de la Salut, da-
vant la Comissió de Salut perquè informi so-
bre les seves responsabilitats a l’Institut i als 
grups USP Hospitals i Innova
Tram. 356-00319/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).

Sol·licitud de compareixença d’Abelardo 
García de Lorenzo Mateos, president de la 
Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i 
Enteral, perquè informi dels objectius i els 
estudis d’aquesta entitat
Tram. 356-00322/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).

Sol·licitud de compareixença d’Eliseu Mu-
ní i Vives, president del Consell Català de 
la Producció Integrada, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la problemàtica de la produc-
ció integrada
Tram. 356-00324/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença de la delega-
da del Govern de l’Estat a Catalunya davant 
la Comissió d’Interior perquè informi sobre la 
denúncia d’un ciutadà contra agents de la Guàr-
dia Civil de l’aeroport de Barcelona - el Prat 
per una presumpta agressió per negar-se a 
parlar en castellà el 27 de gener de 2012
Tram. 356-00331/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).
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Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana del Consum davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les actuacions de l’Agència 
amb relació a la problemàtica de les partici-
pacions preferents
Tram. 356-00335/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè expliqui la visió de la seva enti-
tat sobre la problemàtica de les participaci-
ons preferents
Tram. 356-00336/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvi davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè expliqui la visió 
de la seva entitat sobre la problemàtica de 
les participacions preferents
Tram. 356-00337/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència Catalana del Consum 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la proble-
màtica derivada de la comercialització de 
participacions preferents d’entitats finance-
res i les actuacions per a preservar els drets 
dels consumidors afectats
Tram. 356-00349/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informi sobre la problemàti-
ca derivada de la comercialització de parti-
cipacions preferents d’entitats financeres i 
les actuacions per a preservar els drets dels 
consumidors afectats
Tram. 356-00350/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Caixes 
d’Estalvi davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la 
problemàtica derivada de la comercialitza-
ció de participacions preferents d’entitats fi-
nanceres i les actuacions per a preservar els 
drets dels consumidors afectats
Tram. 356-00351/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Espanyola de Ban-
ca davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè informi sobre la proble-
màtica derivada de la comercialització de 
participacions preferents d’entitats finance-
res i les actuacions per a preservar els drets 
dels consumidors afectats
Tram. 356-00352/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’agrupació de bombers de Co-
missions Obreres perquè exposi la situació 
del Cos de Bombers després de les retalla-
des pressupostàries del Departament d’In-
terior i les possibles conseqüències en la 
prestació dels serveis i en la campanya con-
tra els incendis forestals del 2012
Tram. 356-00453/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SAP-UGT del Cos de 
Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre la situació del 
Cos de Mossos d’Esquadra després de les 
retallades pressupostàries
Tram. 356-00460/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Mossos d’Esqua-
dra-CCOO davant la Comissió d’Interior 
perquè informi sobre la situació del Cos de 
Mossos d’Esquadra després de les retalla-
des pressupostàries
Tram. 356-00461/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SPC dels Mossos d’Es-
quadra davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre la situació del Cos de Mossos 
d’Esquadra després de les retallades pres-
supostàries
Tram. 356-00462/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per a la Prevenció 
i la Rehabilitació Integral de les Dependèn-
cies davant la Comissió de Salut perquè in-
formi sobre els objectius i les actuacions de 
l’entitat en l’àmbit de les dependències
Tram. 356-00463/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).
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Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern a Lleida davant la Comissió d’Interior 
perquè expliqui la seva visió sobre les patru-
lles de veïns organitzades en pobles de les 
terres de Lleida
Tram. 356-00476/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat Autònom de Policia 
de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió d’Interior perquè expliqui la seva 
visió sobre les patrulles de veïns organitza-
des en pobles de les terres de Lleida
Tram. 356-00477/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Mossos d’Esquadra 
de Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Interior perquè expliqui la seva visió sobre 
les patrulles de veïns organitzades en po-
bles de les terres de Lleida
Tram. 356-00478/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Policies de Cata-
lunya davant la Comissió d’Interior perquè 
expliqui la seva visió sobre les patrulles de 
veïns organitzades en pobles de les terres 
de Lleida
Tram. 356-00479/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·lectiu Autònom de Treba-
lladors - Mossos d’Esquadra davant la Co-
missió d’Interior perquè expliqui la seva visió 
sobre les patrulles de veïns organitzades en 
pobles de les terres de Lleida
Tram. 356-00480/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pagesos davant la 
Comissió d’Interior perquè expliqui la seva 
visió sobre les patrulles de veïns organitza-
des en pobles de les terres de Lleida
Tram. 356-00481/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya davant la Comissió d’Interior per-
què expliqui la seva visió sobre les patrulles 
de veïns organitzades en pobles de les ter-
res de Lleida
Tram. 356-00482/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre la satura-
ció dels serveis d’urgències i de les mesu-
res adoptades per a fer front a l’epidèmia de 
grip
Tram. 356-00485/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).
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Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comissió 
d’Interior perquè informi de les causes de 
l’increment de morts en accident de trànsit 
els dos primers mesos del 2012 i les actuaci-
ons per a afrontar-les
Tram. 356-00486/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença de Vicenç Na-
varro, catedràtic de ciències polítiques i so-
cials de la Universitat Pompeu Fabra, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè expliqui les conseqüències de 
les retallades del Govern
Tram. 356-00487/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Miguel Án-
gel Fernández Ordóñez, governador del 
Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost sobre les ac-
tuacions del Govern amb relació a les parti-
cipacions preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00488/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Julio Segu-
ra Sánchez, director de la Comissió Nacio-
nal del Mercat de Valors, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost sobre 
les actuacions del Govern amb relació a les 
participacions preferents de les caixes d’es-
talvis
Tram. 356-00489/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Cone-
sa Badiella, director de l’Agència Catalana 
del Consum, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost sobre les actua-
cions del Govern amb relació a les participa-
cions preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00490/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença d’Isidre Fainé, 
president de .la Caixa., davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost sobre 
les actuacions del Govern amb relació a les 
participacions preferents de les caixes d’es-
talvis
Tram. 356-00491/09

Rebuig de la sol·licitud

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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Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, 
president de CatalunyaCaixa, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
sobre les actuacions del Govern amb relació 
a les participacions preferents de les caixes 
d’estalvis
Tram. 356-00492/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Jordi Mes-
tres, director general d’Unnim, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
sobre les actuacions del Govern amb relació 
a les participacions preferents de les caixes 
d’estalvis
Tram. 356-00493/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Manuel Tro-
yano, director general de Caixa Penedès, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost sobre les actuacions del Govern 
amb relació a les participacions preferents 
de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00494/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, 
president de Caixa Laietana, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
sobre les actuacions del Govern amb relació 
a les participacions preferents de les caixes 
d’estalvis
Tram. 356-00495/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Manuel 
Pardos Vicente, president de l’Associació 
d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost sobre les actua-
cions del Govern amb relació a les participa-
cions preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 356-00496/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença de Gonzalo 
Bernardos Domínguez, vicerector d’Econo-
mia de la Universitat de Barcelona, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè expliqui les conseqüències de 
les retallades del Govern
Tram. 356-00497/09

Rebuig de la sol·licitud

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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Sol·licitud de compareixença de M. Carme 
Sabater i Sánchez, directora de la Coordina-
dora d’Usuaris de la Sanitat, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les re-
tallades del Govern
Tram. 356-00498/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Gui-
teras, presidenta de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè expliqui les conseqüències de 
les retallades del Govern
Tram. 356-00499/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Xavier Puig, 
president de la Confederació d’Associaci-
ons Empresarials del Tercer Sector Social, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00500/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SAP-UGT davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les re-
tallades del Govern
Tram. 356-00501/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat CAT davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les re-
tallades del Govern
Tram. 356-00502/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Toni Cas-
tejón, representant de Comissions Obreres, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00503/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat SPC davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les re-
tallades del Govern
Tram. 356-00504/09

Rebuig de la sol·licitud

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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Sol·licitud de compareixença de Manel Pa-
rada, representant de Comissions Obreres, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00505/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Pere Her-
vas, representant del sindicat CATAC, da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00506/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Carles 
Membrado Garcia, representant del sindi-
cat CATAC, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè expliqui les 
conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00507/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’Albert Anton 
Rius, representant de Comissions Obreres, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00508/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat CSIF davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les re-
tallades del Govern
Tram. 356-00509/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00510/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Interins de la 
Generalitat davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè expliqui les 
conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00511/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Manuel Es-
pinola, representant de Comissions Obreres, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00512/09

Rebuig de la sol·licitud

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



30 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 307

4.53.05. INFORMACIó 115

Sol·licitud de compareixença de Guillem Sa-
baté, representant de Comissions Obreres, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00513/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Dempeus davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè expliqui les conseqüències de 
les retallades del Govern
Tram. 356-00514/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’Albert Tomàs 
Torrelles, president de Metges de Catalunya, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00515/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Juan Torres 
López, catedràtic d’economia de la Universi-
tat de Sevilla, davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè expliqui 
les conseqüències de les retallades del Go-
vern
Tram. 356-00516/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Francisco 
Álvarez Molina, director d’Ética Family Offi-
ce, davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè expliqui les conse-
qüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00517/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Carme Bor-
bonès i Brescó, presidenta de Càritas Ca-
talunya, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè expliqui les 
conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00518/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Josep Mar-
quès i Baró, president de Creu Roja Cata-
lunya, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè expliqui les 
conseqüències de les retallades del Govern
Tram. 356-00519/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’Imma Fuyà 
Lassnig, presidenta de la Federació de Pa-
res d’Alumnes de Catalunya, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui les conseqüències de les re-
tallades del Govern
Tram. 356-00520/09

Rebuig de la sol·licitud

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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Sol·licitud de compareixença de Rosa Ca-
denas, presidenta de l’associació Dincat, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui les conseqüèn-
cies de les retallades del Govern
Tram. 356-00521/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Cándido 
Conde-Pumpido, representant de l’Associa-
ció d’Afectats pel Cessament d’Operacions 
de Spanair, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00526/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Jordi Mau-
ri, representant del comitè d’empresa de 
Spanair i de la Unió Sindical Obrera de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00527/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’Antonio Bat-
lle Moreno, administrador concursal del 
concurs voluntari de creditors de Spanair, 
davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00528/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Jordi Pé-
rez, delegat de la Confederació General del 
Treball a l’empresa Newco de Barcelona, 
davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00529/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Francesc 
Damià Calvet i Valera, secretari de Territo-
ri i Mobilitat i president de Cimalsa, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la fallida de Spa-
nair
Tram. 356-00530/09

Rebuig de la sol·licitud

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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Sol·licitud de compareixença de Jordi Rafael 
Bagó, conseller de Volcat 2009, SL, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la fallida de Spa-
nair
Tram. 356-00531/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Felipe 
Muntadas-Prim Lafita, director general 
d’Avançsa, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00532/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’Agustín Cor-
dón, director general de Fira de Barcelona, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00533/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Joan Gas-
part, president del Consorci de Turisme de 
Barcelona, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00534/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’Albert Car-
reras de Odriozola, secretari d’Economia i 
Finances i president del Consell d’Adminis-
tració de Catalana d’Iniciatives, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00535/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Manuel Al-
banell, director general d’Iniciatives Empre-
sarials Aeronàutiques, SA, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00536/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Benny 
Zakrisson, vicepresident executiu de Scan-
dinavian Airlines, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00537/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Ferran Sori-
ano, expresident del Consell d’Administració 
de Spanair, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00538/09

Rebuig de la sol·licitud

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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Sol·licitud de compareixença de Ricardo 
Oso Andrés, representant de la Unió Sindi-
cal Obrera de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00539/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Carlos Ca-
ballero Martínez, representant del sindicat 
CTA, davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè informi sobre la fa-
llida de Spanair
Tram. 356-00540/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Federico 
Cárdenas Ares, representant del Sindicat In-
dependent de TCP de Línies Aèries, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00541/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Cristina Ar-
tigas Ansón, representant del Sindicat de 
Tripulants Auxiliars de Vol de Línies Aèries, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00542/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Vicente 
López Navarro, representant de la Unió Ge-
neral de Treballadors, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00543/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Luis Enrique 
Cantón García, representant de l’Associació 
Sindical Espanyola de Tècnics de Manteni-
ment Aeronàutic, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00544/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Natalia Cas-
taño Graham, representant de Comissions 
Obreres, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00545/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Cas-
tells i Oliveres, exconseller d’Economia i Fi-
nances, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00546/09

Rebuig de la sol·licitud

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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Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Nadal, exconseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00547/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Indústria davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00548/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Mercedes 
Hernández Segovia, representant de Spa-
nair, davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè informi sobre la fa-
llida de Spanair
Tram. 356-00549/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Rafael 
Suñol, exvicepresident executiu de Catala-
na d’Iniciatives, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi 
sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00550/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’Oriol Bala-
guer, exdirector d’Aeroports de Catalunya, 
davant la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00551/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Joan Roca 
Sagarra, secretari del Consell d’Administra-
ció de Catalana d’Iniciatives, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00552/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Miquel Mar-
tí Escursell, vicepresident de Femcat, da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre la fallida 
de Spanair
Tram. 356-00553/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís 
Carod-Rovira, exvicepresident de la Gene-
ralitat, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre la 
fallida de Spanair
Tram. 356-00554/09

Rebuig de la sol·licitud

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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Sol·licitud de compareixença de Josep Hu-
guet, exconseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
la fallida de Spanair
Tram. 356-00555/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença de Josep-Ra-
mon Sanromà i Celma, conseller delegat de 
l’Institut Català de Finances, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la fallida de Spanair
Tram. 356-00556/09

Rebuig de la sol·licitud

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

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Afectats pel Ces-
sament d’Operacions de Spanair davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi dels perjudicis que ha 
generat el tancament de Spanair als afectats
Tram. 356-00560/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença de Valentí Fus-
ter Carulla, president de la Fundació SHE, 
davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre l’activitat de la fundació
Tram. 356-00561/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).

Sol·licitud de compareixença de Jofre Far-
rés, secretari general de l’Associació d’Usu-
aris de Bancs, Caixes i Assegurances de 
Catalunya, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre 
els afectats per les participacions preferents
Tram. 356-00562/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la ses-
sió núm. 16, tinguda el 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia davant la Comis-
sió de Cooperació i Solidaritat perquè pre-
senti les conclusions de la Missió Interna-
cional de Verificació dels Drets Humans a 
Colòmbia
Tram. 356-00575/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
11, tinguda el 20.04.2012 (DSPC-C 294).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Sodepau davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informi so-
bre la situació de la població kurda a Turquia
Tram. 356-00582/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
11, tinguda el 20.04.2012 (DSPC-C 294).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del CIEMEN davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informi so-
bre la situació de la població kurda a Turquia
Tram. 356-00583/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
11, tinguda el 20.04.2012 (DSPC-C 294).
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Sol·licitud de compareixença de Ramon Ba-
gó i Agulló, president del Grup Serhs, davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre 
les relacions del seu grup empresarial amb 
el Consorci de Salut i Social de Catalunya
Tram. 356-00610/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).

Sol·licitud de compareixença d’Albert Folia i 
Maestre, Jaume Estany i Ricart i Jaume Tort 
i Bardolet, membres de la Fundació Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, i d’una repre-
sentació del comitè d’empresa de l’hospital 
perquè informin sobre la situació de l’Hospi-
tal de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 356-00611/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació 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 infàn-
cia i l’adolescència
Tram. 356-00615/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 3, tinguda el 
24.04.2012 (DSPC-C 298).

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Universitats i Recerca davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè informi 
sobre la política universitària
Tram. 356-00616/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 291).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Fundació per la Pau davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè 
exposi les preocupacions i recomanacions 
sobre l’adopció d’un tractat que reguli el co-
merç internacional d’armes
Tram. 356-00617/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 11, 
tinguda el 20.04.2012 (DSPC-C 294).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Amnistia Internacional Catalunya 
davant la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat perquè exposi les preocupacions i reco-
manacions sobre l’adopció d’un tractat que 
reguli el comerç internacional d’armes
Tram. 356-00618/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 11, 
tinguda el 20.04.2012 (DSPC-C 294).

Sol·licitud de compareixença de Joan Ma-
teo Andrés, president del Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Educatiu, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què informi sobre les dades de l’informe PISA
Tram. 356-00619/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 18, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 291).
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui 
el contingut i els resultats de la reunió dels 
presidents dels territoris que formen l’Euro-
regió Pirineus Mediterrània i de les tres reu-
nions sectorials
Tram. 356-00620/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 59118).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 23.04.2012.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
general de l’Esport davant la Comissió d’In-
terior perquè informi sobre la situació crea-
da per l’aplicació a les competicions espor-
tives de la taxa de serveis policials
Tram. 356-00621/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Federacions Esporti-
ves Catalanes davant la Comissió d’Interior 
perquè expliqui com afecta el cobrament de 
la taxa de serveis policials llurs activitats es-
portives
Tram. 356-00624/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Ciclis-
me davant la Comissió d’Interior perquè ex-
pliqui com afecta el cobrament de la taxa de 
serveis policials les seves activitats espor-
tives
Tram. 356-00625/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Atletis-
me davant la Comissió d’Interior perquè ex-
pliqui com afecta el cobrament de la taxa de 
serveis policials les seves activitats espor-
tives
Tram. 356-00626/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Moto-
ciclisme davant la Comissió d’Interior per-
què expliqui com afecta el cobrament de la 
taxa de serveis policials les seves activitats 
esportives
Tram. 356-00627/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Auto-
mobilisme davant la Comissió d’Interior per-
què expliqui com afecta el cobrament de la 
taxa de serveis policials les seves activitats 
esportives
Tram. 356-00628/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Triatló 
davant la Comissió d’Interior perquè expliqui 
com afecta el cobrament de la taxa de ser-
veis policials les seves activitats esportives
Tram. 356-00629/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
16, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 290).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Dincat davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració perquè donin a 
conèixer les activitats de la federació, les 
prioritats de la junta i la situació de les per-
sones amb discapacitat
Tram. 356-00630/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista, Marisa Xandri Pujol, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Lau-
ra Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Carme 
Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Carmen de Rivera i Pla, del Sub-
grup Parlamentari Ciutadans (reg. 60641).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 23.04.2012.

Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern de la Generalitat a Barcelona davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-
formi sobre la carta enviada a l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt (Maresme) en què dóna 
suport a la decisió d’aquest ajuntament de 
no hissar la bandera d’Espanya i sobre la se-
va insubmissió a la Llei de banderes
Tram. 356-00631/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 60867).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 20.04.2012.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
expliqui les aportacions fetes al procés de 
consulta pública de la Comissió Europea per 
a elaborar un pla per a preservar els recur-
sos hídrics i avaluar l’aplicació, els objectius 
assolits i les deficiències de la política d’ai-
gua a Europa
Tram. 356-00632/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Boada Masoliver, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 61134).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 20.04.2012.

Sol·licitud de compareixença de Josep An-
toni Duran i Lleida, president de la Comis-
sió Bilateral Generalitat - Estat i de la Comis-
sió Mixta de Traspassos, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 
supressió de la seu de la Comissió del Mer-
cat de les Telecomunicacions a Barcelona
Tram. 356-00633/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61186).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals, sessió del 20.04.2012.

Sol·licitud de compareixença de Joan Car-
les Gallego, secretari general de Comissi-
ons Obreres, davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè expliqui els efectes de la 
reforma laboral
Tram. 356-00634/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 61343).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 25.04.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Álvarez, secretari general de la Unió General 
de Treballadors, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui els efectes 
de la reforma laboral
Tram. 356-00635/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 61344).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 25.04.2012.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Mar-
tínez Celorrio i Antoni Marín Saldo, profes-
sors, davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè presentin l’estudi Edu-
cació i mobilitat social a Catalunya
Tram. 356-00636/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 61345).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, sessió del 24.04.2012.

Sol·licitud de compareixença de Rafael Ro-
mero, president de la Cambra de Contractis-
tes d’Obres de Catalunya, davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat perquè exposi 
l’informe La construcció catalana durant el 
2011. Perspectives per al 2012. Propostes
Tram. 356-00637/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61721).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 20.04.2012.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Economia Social i Cooperativa i Tre-
ball Autònom davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè informi sobre les accions 
del Departament d’Empresa i Ocupació per 
a la promoció i l’impuls de l’emprenedoria 
social
Tram. 356-00643/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 61892).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 25.04.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia davant la Comis-
sió de Cooperació i Solidaritat perquè pre-
senti l’entitat, els seus objectius i les línies 
de treball
Tram. 356-00645/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Segú Ferré, del Grup 
Parlamentari Socialista, Rafael Luna Vivas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Bo-
ada Masoliver, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pe-
re Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Alfons López i Tena, del 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència (reg. 62188).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 26.04.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Centres Especi-
als de Treball de Catalunya davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la 
situació dels centres especials de treball
Tram. 356-00646/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 62286).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 25.04.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Grup Dincat davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la si-
tuació dels centres especials de treball
Tram. 356-00647/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, juntament amb 
un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
62286).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 25.04.2012.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Plataforma d’Infància de Catalu-
nya davant la Comissió de la Infància per-
què exposin llurs aportacions al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00648/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància, en la sessió núm. 3, tinguda el 
24.04.2012 (DSPC-C 298).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de la In-
fància amb el conseller de Benestar Social 
i Família sobre les bases del Pacte per a la 
infància
Tram. 355-00072/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió de la Infància, del 24.04.2012 (DSPC-C 298).

Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat sobre l’estat d’execució de 
l’obra pública
Tram. 355-00078/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat (reg. 38740).

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 22.12.2011.

Sessió informativa de la Comissió d’Interi-
or amb el conseller d’Interior sobre l’actua-
ció dels Mossos d’Esquadra durant els in-
cidents que van tenir lloc a Barcelona amb 
motiu de la vaga general
Tram. 355-00111/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment d’Interior (reg. 61407).

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 19.04.2012.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre l’actualit-
zació de la balança fiscal de Catalunya amb 
l’Administració central del període 2006-
2009
Tram. 355-00113/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 16, del 18.04.2012 (DSPC-C 287).
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Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre els resul-
tats de la balança fiscal de Catalunya amb el 
sector públic central del 2006 al 2009
Tram. 355-00114/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 16, del 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre la situació 
de la secció de crèdit de la cooperativa de 
l’Aldea (Baix Ebre)
Tram. 355-00115/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 16, del 18.04.2012 (DSPC-C 287).

Sessió informativa de la Comissió d’Interi-
or amb el conseller d’Interior perquè infor-
mi sobre l’actuació del Departament durant 
la jornada de vaga general del 29 de març, 
especialment pel que fa als incidents produ-
ïts a Barcelona en finalitzar la manifestació 
convocada pels sindicats
Tram. 355-00116/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 290).

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre les actua-
cions per a mantenir la qualitat dels serveis 
assistencials sanitaris davant del procés de 
les negociacions entre els sindicats i la pa-
tronal del sector
Tram. 355-00117/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 292).

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre els canvis 
en el desplegament territorial dels disposi-
tius del Servei d’Emergències Mèdiques
Tram. 355-00118/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 292).

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el procés de 
fragmentació de l’Institut Català de la Salut
Tram. 355-00119/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 292).

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre la situació 
del transport sanitari urgent i programat
Tram. 355-00120/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 292).



30 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 307

4.53.15. INFORMACIó 127

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre les relacions 
del Govern amb el Consorci de Salut i Social 
de Catalunya
Tram. 355-00121/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 292).

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre la situació 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 355-00122/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 16, del 19.04.2012 
(DSPC-C 292).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 353-00283/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 353-00284/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Carme Forcadell, mem-
bre del Secretariat de l’Assemblea Nacional 
Catalana, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00285/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Municipis per la Independència 
amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 353-00286/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Muriel Casals i Couturier, 
presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació 
al Projecte de llei de consultes populars no 
referendàries
Tram. 353-00287/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Jordi Barrat i Esteve, 
professor titular de dret constitucional de la 
Universitat d’Alacant, amb relació al Projec-
te de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00288/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença de Xavier Arbós i Marín, ca-
tedràtic de dret constitucional de la Facultat 
de Dret de la Universitat de Girona, amb re-
lació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 353-00289/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, 
director de l’Institut d’Estudis Autonòmics i 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 353-00290/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Quim Brugué, catedràtic 
de ciència política de la Universitat Autòno-
ma de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00291/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Josep Lluís Martí, pro-
fessor del Departament de Dret de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendà-
ries
Tram. 353-00292/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Jaume Magre, director 
de la Fundació Pi i Sunyer i professor del De-
partament de Dret Constitucional i Ciència 
Política de la Universitat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 353-00293/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença d’una representació de la 
Xarxa Ciutadana per l’Abolició del Deute Ex-
tern amb relació al Projecte de llei de con-
sultes populars no referendàries
Tram. 353-00294/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença d’una representació de la 
comissió organitzadora de les consultes so-
bre la independència de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de consultes populars 
no referendàries
Tram. 353-00295/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 353-00296/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’una representació de la 
comissió promotora de la iniciativa legisla-
tiva popular per a la prohibició dels conreus 
transgènics amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00297/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença d’una representació dels 
sindicats Unió General de Treballadors i Co-
missions Obreres amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00298/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Jordi Pacheco, politicò-
leg expert en participació ciutadana, amb 
relació al Projecte de llei de consultes popu-
lars no referendàries
Tram. 353-00299/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Joaquín Tornos, catedrà-
tic de dret administratiu de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00300/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença d’Àlex Saiz Arnaiz, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00301/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Víctor Ferreres, pro-
fessor titular de dret constitucional de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 353-00302/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Manuel Gerpe, catedrà-
tic de dret constitucional de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació al Pro-
jecte de llei de consultes populars no refe-
rendàries
Tram. 353-00303/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Luis Aguiar de Luque, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat Carlos III, amb relació al Projecte de 
llei de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00304/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença de Quim Torra, membre de 
Sobirania i Justícia, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendà-
ries
Tram. 353-00305/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

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 popu-
lars no referendàries
Tram. 353-00306/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Joan Ramon Resina, 
professor de la Universitat de Standford, 
amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 353-00307/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Carles Boix, catedràtic 
de ciència política de la Universitat de Prin-
ceton, amb relació al Projecte de llei de con-
sultes populars no referendàries
Tram. 353-00308/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença d’Hèctor López Bofill, pro-
fessor de dret constitucional de la Universi-
tat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de consultes populars no referendà-
ries
Tram. 353-00309/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Javier Pérez Royo, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universi-
tat de Sevilla, amb relació al Projecte de llei 
de consultes populars no referendàries
Tram. 353-00310/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença d’Antoni Abat, professor de 
dret constitucional d’ESADE, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 353-00311/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Josep Maria Castellà An-
dreu, catedràtic de dret constitucional de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de consultes populars no re-
ferendàries
Tram. 353-00312/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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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Compareixença d’Ángel Luis Alonso de An-
tonio, professor titular de dret constitucional 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
amb relació al Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries
Tram. 353-00313/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença d’Esther Mitjans Perelló, di-
rectora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00314/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença d’Antoni Molas i Casas, pre-
sident del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00315/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Maria Petra Saiz Antón, 
presidenta del Col·legi de Secretaris, Inter-
ventors i Tresorers d’Administració Local de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00316/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença d’Agustí Cerrillo i Martínez, 
director dels Estudis de Dret i del Postgrau 
d’Administració electrònica de la Universitat 
Oberta de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00317/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença d’Óscar Rebollo Izquierdo, 
professor de sociologia de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 353-00318/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Miquel Roca Junyent, 
advocat, amb relació al Projecte de llei de 
consultes populars no referendàries
Tram. 353-00319/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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).

Compareixença de Maite Vilalta Ferrer, pro-
fessora titular d’hisenda pública, amb rela-
ció a la Proposició de llei de publicació de 
les balances fiscals
Tram. 353-00320/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 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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Compareixença de Guillem López Casasno-
vas, catedràtic d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra i conseller del Banc d’Espa-
nya, amb relació a la Proposició de llei de 
publicació de les balances fiscals
Tram. 353-00321/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença de Joan Ramon Rovira 
Homs, cap del Gabinet d’Estudis Econòmics 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de publicació de les ba-
lances fiscals
Tram. 353-00322/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença de Núria Bosch Roca, ca-
tedràtica d’hisenda pública de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 353-00323/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença de Marta Espasa i Queralt, 
professora d’hisenda pública de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de publicació de les balances fis-
cals
Tram. 353-00324/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’Elisenda Paluzie Hernán-
dez, degana de la Facultat d’Economia i Em-
presa de la Universitat de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de publicació 
de les balances fiscals
Tram. 353-00325/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença del president i de la direcció 
del Consorci de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats per a informar sobre el 
projecte de la Biblioteca Digital de Catalu-
nya
Tram. 357-00085/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, del 19.04.2012 (DSPC-C 291).

Compareixença de representants del Con-
sorci de Biblioteques Universitàries de Ca-
talunya davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats per a exposar les perspectives 
de futur del Consorci
Tram. 357-00146/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, del 19.04.2012 (DSPC-C 291).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Escoles de Música da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats per a valorar les perspectives del curs 
2011-2012
Tram. 357-00178/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, del 19.04.2012 (DSPC-C 291).
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana d’Escoles de Música i 
Dansa davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats per a informar sobre la situació 
de les escoles de música i de dansa munici-
pals i les subvencions que reben del Depar-
tament d’Ensenyament
Tram. 357-00242/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 18 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, del 19.04.2012 (DSPC-C 291).

Compareixença del director de l’Agència 
Tributària de Catalunya davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost per a in-
formar sobre les línies d’actuació de l’Agèn-
cia i les prioritats en la lluita contra el frau 
fiscal
Tram. 357-00316/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença dels representants del Fons 
de Reestructuració Ordenada Bancària als 
òrgans de direcció d’Unnim Banc i Catalu-
nya Banc davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost per a informar sobre 
llurs funcions i sobre el futur d’aquestes en-
titats
Tram. 357-00317/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença de la directora general de 
l’Institut Català del Crèdit Agrari davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post per a informar sobre la situació de la 
secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea 
(Baix Ebre)
Tram. 357-00318/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’Eliseu Muní i Vives, presi-
dent del Consell Català de la Producció In-
tegrada, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost per a informar sobre la 
problemàtica de la producció integrada
Tram. 357-00319/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença del director de l’Agència 
Catalana del Consum davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost per a ex-
plicar les actuacions de l’Agència amb rela-
ció a la problemàtica de les participacions 
preferents
Tram. 357-00320/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 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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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asse-
gurances de Catalunya davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost per a ex-
plicar la visió de la seva entitat sobre la pro-
blemàtica de les participacions preferents
Tram. 357-00321/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Caixes d’Estalvi da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost per a explicar la visió de la seva 
entitat sobre la problemàtica de les partici-
pacions preferents
Tram. 357-00322/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de la Banca davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post per a explicar la visió de la seva entitat 
sobre la problemàtica de les participacions 
preferents
Tram. 357-00323/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de 
l’Agència Catalana del Consum davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post per a informar sobre la problemàtica 
derivada de la comercialització de partici-
pacions preferents d’entitats financeres i 
les actuacions per a preservar els drets dels 
consumidors afectats
Tram. 357-00324/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asse-
gurances de Catalunya davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost per a 
informar sobre la problemàtica derivada de 
la comercialització de participacions prefe-
rents d’entitats financeres i les actuacions 
per a preservar els drets dels consumidors 
afectats
Tram. 357-00325/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana de Caixes d’Estalvi da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost per a informar sobre la proble-
màtica derivada de la comercialització de 
participacions preferents d’entitats finance-
res i les actuacions per a preservar els drets 
dels consumidors afectats
Tram. 357-00326/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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



30 d’abril de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 307

4.53.15. INFORMACIó 135

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Espanyola de Banca davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
per a informar sobre la problemàtica deriva-
da de la comercialització de participacions 
preferents d’entitats financeres i les actuaci-
ons per a preservar els drets dels consumi-
dors afectats
Tram. 357-00327/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’Alfons Conesa Badiella, 
director de l’Agència Catalana del Consum, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost per a informar sobre les actuaci-
ons del Govern amb relació a les participaci-
ons preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 357-00328/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença de Manuel Pardos Vicen-
te, president de l’Associació d’Usuaris de 
Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost per a informar sobre les actuaci-
ons del Govern amb relació a les participaci-
ons preferents de les caixes d’estalvis
Tram. 357-00329/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença de Jofre Farrés, secretari 
general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post per a informar sobre els afectats per les 
participacions preferents
Tram. 357-00330/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació d’Afectats pel Cessament d’Opera-
cions de Spanair davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost per a informar 
dels perjudicis que ha generat el tancament 
de Spanair als afectats
Tram. 357-00331/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença del delegat del Govern a 
Lleida davant la Comissió d’Interior per a ex-
plicar la seva visió sobre les patrulles de ve-
ïns organitzades en pobles de les terres de 
Lleida
Tram. 357-00332/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 290).
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Compareixença del director del Servei Ca-
talà de Trànsit davant la Comissió d’Interior 
per a informar de les causes de l’increment 
de morts en accident de trànsit els dos pri-
mers mesos del 2012 i les actuacions per a 
afrontar-les
Tram. 357-00333/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 290).

Compareixença d’una representació de la 
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans 
a Colòmbia davant la Comissió de Coopera-
ció i Solidaritat per a presentar les conclusi-
ons de la Missió Internacional de Verificació 
dels Drets Humans a Colòmbia
Tram. 357-00334/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
11, tinguda el 20.04.2012 (DSPC-C 294).

Compareixença d’una representació de So-
depau davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat per a informar sobre la situació 
de la població kurda a Turquia
Tram. 357-00335/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
11, tinguda el 20.04.2012 (DSPC-C 294).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 20.04.2012 (DSPC-C 294).

Compareixença d’una representació del CI-
EMEN davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat per a informar sobre la situació 
de la població kurda a Turquia
Tram. 357-00336/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
11, tinguda el 20.04.2012 (DSPC-C 294).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 20.04.2012 (DSPC-C 294).

Compareixença d’una representació de 
la Fundació per la Pau davant la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat per a exposar 
les preocupacions i recomanacions sobre 
l’adopció d’un tractat que reguli el comerç 
internacional d’armes
Tram. 357-00337/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
11, tinguda el 20.04.2012 (DSPC-C 294).

Compareixença d’una representació d’Am-
nistia Internacional Catalunya davant la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat per a ex-
posar les preocupacions i recomanacions 
sobre l’adopció d’un tractat que reguli el co-
merç internacional d’armes
Tram. 357-00338/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 
11, tinguda el 20.04.2012 (DSPC-C 294).
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Compareixença del secretari d’Universitats i 
Recerca davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats per a informar sobre la política 
universitària
Tram. 357-00339/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
18, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 291).

Compareixença de Joan Mateo Andrés, pre-
sident del Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu, davant la Comissió d’En-
senyament i Universitats per a informar so-
bre les dades de l’informe PISA
Tram. 357-00340/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
18, tinguda el 19.04.2012 (DSPC-C 291).

Compareixença d’una representació de la 
Junta Directiva del Centre d’Anàlisi i Pro-
grames Sanitaris per a explicar el document 
«Per un millor sistema públic de salut»
Tram. 357-00341/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).

Compareixença de Josep Prat i Domènech, 
president del Consell d’Administració de 
l’Institut Català de la Salut, davant la Comis-
sió de Salut per a informar sobre les seves 
responsabilitats a l’Institut i als grups USP 
Hospitals i Innova
Tram. 357-00342/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).

Compareixença d’Abelardo García de Loren-
zo Mateos, president de la Societat Espa-
nyola de Nutrició Parenteral i Enteral, per a 
informar dels objectius i els estudis d’aques-
ta entitat
Tram. 357-00343/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació per a la Prevenció i la Rehabilitació 
Integral de les Dependències davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre els ob-
jectius i les actuacions de l’entitat en l’àmbit 
de les dependències
Tram. 357-00344/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).

Compareixença del director del Servei Ca-
talà de la Salut davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre la saturació dels ser-
veis d’urgències i les mesures adoptades 
per a fer front a l’epidèmia de grip
Tram. 357-00345/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).

Compareixença de Valentí Fuster Carulla, 
president de la Fundació SHE, davant la Co-
missió de Salut per a informar sobre l’activi-
tat de la fundació
Tram. 357-00346/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).
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Compareixença de Ramon Bagó i Agulló, 
president del Grup Serhs, davant la Comis-
sió de Salut per a informar sobre les relaci-
ons del seu grup empresarial amb el Con-
sorci de Salut i Social de Catalunya
Tram. 357-00347/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).

Compareixença d’Albert Folia i Maestre, 
Jaume Estany i Ricart i Jaume Tort i Bardo-
let, membres de la Fundació Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, i d’una representació 
del comitè d’empresa de l’hospital per a in-
formar sobre la situació de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau
Tram. 357-00348/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 16, tinguda el 
19.04.2012 (DSPC-C 292).

Compareixença d’una representació de la 
Coordinadora d’Associacions de Famílies 
Acollidores davant la Comissió de la Infàn-
cia per a exposar la seva posició amb relació 
al pacte nacional per a la infància i l’adoles-
cència
Tram. 357-00349/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 3, tinguda el 
24.04.2012 (DSPC-C 298).

Compareixença de representants de la Pla-
taforma d’Infància de Catalunya davant la 
Comissió de la Infància per a exposar llurs 
aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 357-00350/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de la Infància en la sessió núm. 3, tinguda el 
24.04.2012 (DSPC-C 298).
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	Tram. 250-00987/09
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


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


	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
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la reconversió industrial de la central tèrmica de Cercs en un parc d’energies renovables
	Tram. 250-00995/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’actualització del Pla de sanejament d’aigües residuals
	Tram. 250-00996/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de les depuradores d’aigües residuals de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà, Serra de Daró, Llambilles, Flaçà, Fontcoberta, Camprodon, Queralbs, Molló, Pardines, Ogassa i Vilallonga de 
	Tram. 250-00997/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les intervencions oncològiques, la disponibilitat de sales d’operacions i el servei d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 250-00998/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a garantir la seguretat en l’àmbit de la prevenció i extinció d’incendis
	Tram. 250-00999/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reobertura de serveis d’urgències i l’ampliació horària de centres d’atenció primària de Sabadell
	Tram. 250-01000/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la prolongació de la línia ferroviària C-4 de Sant Vicenç de Calders a Tarragona
	Tram. 250-01002/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la fixació a Internet i als GPS de les dades de l’eix Diagonal, que uneix Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, i sobre el millorament de la senyalització de la carretera C-15
	Tram. 250-01003/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un programa per a introduir vehicles elèctrics en les flotes de vehicles comercials i de distribució que operen a la zona metropolitana de Barcelona
	Tram. 250-01004/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les mesures per a pal·liar les pèrdues econòmiques dels pagesos produïdes pels efectes de l’onada de fred
	Tram. 250-01005/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la internalització del servei d’àpats del Centre Penitenciari Ponent
	Tram. 250-01006/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el pagament de la part corresponent a la Generalitat per a iniciar les obres de construcció del centre d’acollida turística de Les
	Tram. 250-01007/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la represa del funcionament del funicular de Gelida
	Tram. 250-01008/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’arribada i el desplegament de la tecnologia de telefonia mòbil de tercera generació a les comarques de Girona
	Tram. 250-01009/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció de vint-i-quatre hores del CAP L’Arboç
	Tram. 250-01010/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment i l’arranjament de l’andana de l’estació de tren a Sant Sadurní d’Anoia
	Tram. 250-01011/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reparació de les escales mecàniques d’accés a l’andana de l’estació de Renfe de la Plaça de Catalunya de Barcelona
	Tram. 250-01012/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de les subvencions per a finançar les xarxes de captació, potabilització i subministrament d’aigua potable
	Tram. 250-01013/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reobertura del mausoleu de Centcelles, a Constantí, i el garantiment de la presència mínima necessària de treballadors públics al conjunt de la Tàrraco romana
	Tram. 250-01014/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de les carreteres C-58 i C-16 entre les carreteres B-30, de Cerdanyola, i B-40, de Terrassa
	Tram. 250-01015/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí per a construir el vial de connexió amb l’enllaç nord de la carretera C-37
	Tram. 250-01016/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la beca de menjador escolar als infants que la reben des del principi del curs 2011-2012
	Tram. 250-01017/09
	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
	Tram. 250-01019/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
	Tram. 250-01020/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Les Aymerigues, de Terrassa
	Tram. 250-01021/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les beques d’escolarització i de menjador per a les escoles bressol i les de menjador per als alumnes d’ensenyaments universals i obligatoris
	Tram. 250-01022/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per als centres especials de treball d’iniciativa social pel 75% del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat d’especial dificultat
	Tram. 250-01023/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la propietat i l’usdefruit dels habitatges associats a la presó de la Trinitat Vella, a Barcelona
	Tram. 250-01024/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les actuacions per a compensar els veïns del barri de la Trinitat Vella, de Barcelona, pels efectes de la construcció del carril VAO
	Tram. 250-01025/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les actuacions per a construir habitatges de lloguer social per a joves al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
	Tram. 250-01026/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la connexió dels col·lectors d’aigües residuals de la Cellera de Ter, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Fornells de la Selva amb les estacions depuradores de destinació
	Tram. 250-01027/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria del Pla d’electrificació rural de Catalunya del 2012
	Tram. 250-01028/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la represa de les obres de desdoblament de l’autovia A-2 al seu pas per les comarques gironines
	Tram. 250-01029/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les actuacions per a construir un centre de dia amb residència i habitatges tutelats per a gent gran als terrenys de Porta Trinitat, al barri de la Trinitat Vella, de Barcelona
	Tram. 250-01030/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la constitució del Consell Català de l’Empresa
	Tram. 250-01031/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les conseqüències penals per als ciutadans inculpats per les protestes contra el pla Caufec a Esplugues de Llobregat el 2007 i el 2009
	Tram. 250-01032/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la investigació de les activitats i les connexions del Casal Tramuntana, al barri del Clot, de Barcelona, amb grups feixistes, racistes, xenòfobs i violents
	Tram. 250-01033/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
	Tram. 250-01034/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de la presència dels Mossos d’Esquadra a les regions policials Metropolitana Sud, Ponent i Pirineu Occidental
	Tram. 250-01035/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el projecte de rehabilitació de l’Església Vella de Vilanova de la Barca
	Tram. 250-01036/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Institut Serra de Miramar, de Valls
	Tram. 250-01037/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola Mare de Déu del Roser, de Vallmoll
	Tram. 250-01038/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les inversions en les estacions de Renfe de Tarragona i Reus
	Tram. 250-01039/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la finalització de les obres d’ampliació de l’Escola Nova, de Cervelló
	Tram. 250-01040/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el nou emplaçament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
	Tram. 250-01041/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el ple funcionament de la residència per a gent gran Mare de Déu de la Mercè, de Tarragona
	Tram. 250-01042/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la revisió de la classificació de la transsexualitat com a malaltia mental i sobre la reassignació de gènere i les modificacions legals per a combatre la transfòbia
	Tram. 250-01043/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de racionalització dels serveis externalitzats dels centres penitenciaris
	Tram. 250-01044/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre el restabliment del servei d’urgències continuades al CAP Gavà-1, la reobertura del dispensari de Gavà Mar i la compleció del mapa sanitari de Gavà
	Tram. 250-01046/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment i l’ampliació dels ajuts per al pagament del lloguer d’habitatges públics
	Tram. 250-01047/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el restabliment de la doble adscripció de l’Escola Miquel Martí i Pol, de Sabadell, a l’Institut Escola Industrial i a l’Institut Pau Vila
	Tram. 250-01048/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la substitució i l’ampliació de l’Escola Les Comes, de Rodonyà
	Tram. 250-01049/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la descontaminació del pantà de Flix
	Tram. 250-01089/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reducció dels recursos dels pressupostos generals de l’Estat destinats a l’autoocupació, l’emprenedoria i el desenvolupament
	Tram. 250-01090/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la difusió de la informació relativa als ajuts a les famílies nombroses
	Tram. 250-01091/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reclamació al Govern de l’Estat de l’execució de les obres de la variant de Vallirana de la carretera N-340
	Tram. 250-01092/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la implantació de la senyalització complementària indicativa de la connexió de l’eix Diagonal amb les vies d’accés als ports i aeroports
	Tram. 250-01093/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un catàleg general del patrimoni per a la preservació dels recursos naturals i culturals del Pla director de les colònies industrials del Llobregat
	Tram. 250-01094/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de la planta de Piaggio a Martorelles i de la marca Derbi i sobre les mesures de defensa i impuls del sector de la motocicleta
	Tram. 250-01095/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la paralització de la venda de la Torre d’en Mornau, i la seva catalogació com a bé de domini públic
	Tram. 250-01096/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la paralització de la venda de la Torre d’en Mornau i la seva adscripció als òrgans gestors del Parc Naturals dels Aiguamolls de l’Empordà
	Tram. 250-01097/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut al barri de Can Llong, de Sabadell
	Tram. 250-01099/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’autorització als alumnes de batxillerat de la Torre de Claramunt per a usar el servei de transport escolar dels alumnes d’educació secundària obligatòria
	Tram. 250-01100/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la disponibilitat lingüística del servei d’atenció telefònica ciutadana 012
	Tram. 250-01101/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla integral de millorament de la senyalització dels trams en obres de l’eix Transversal
	Tram. 250-01102/09
	Presentació


	Proposta de resolució de suport a les actuacions per a la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental
	Tram. 250-01103/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa de calls als territoris de llengua catalana i la introducció del judaisme en els programes escolars d’història de Catalunya
	Tram. 250-01104/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la defensa davant del Govern de l’Estat del manteniment i la consolidació dels plans, els programes i les mesures de suport als desocupats
	Tram. 250-01106/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el restabliment del sistema de bonificacions del peatge de Mollet del Vallès
	Tram. 250-01107/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració de plans específics per a les zones rurals afectades per l’increment de robatoris i la presentació dels resultats del Programa operatiu específic per al món rural
	Tram. 250-01108/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el restabliment de la bonificació del peatge de la carretera C-32 a Alella
	Tram. 250-01109/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el restabliment del sistema de bonificacions del peatge de les Fonts, a Terrassa
	Tram. 250-01110/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment de les compensacions als usuaris habituals dels peatges de l’autopista AP-7 del Baix Penedès
	Tram. 250-01111/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’alliberament del peatge entre Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç de Castellet i la bonificació del peatge entre Manresa i Terrassa de la carretera C-16
	Tram. 250-01112/09
	Presentació



	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 17 de novembre, del sector ferroviari
	Tram. 270-00012/09
	Debat de totalitat

	Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences


	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures d’aigua i sanejament
	Tram. 302-00127/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la implantació del macrocomplex de lleure Eurovegas
	Tram. 302-00128/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les relacions financeres amb l’Administració general de l’Estat
	Tram. 302-00129/09
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de la funció pública
	Tram. 302-00132/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política general d’equitat en el sistema educatiu
	Tram. 302-00133/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la transparència en l’ús dels recursos públics
	Tram. 302-00134/09
	Esmenes presentades
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	Tram. 354-00044/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els canvis a l’organigrama del Departament de Salut
	Tram. 354-00048/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els canvis en el desplegament territorial dels dispositius del Servei d’Emergències Mèdiques
	Tram. 354-00076/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre l’actualització de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central del període 2006-2009
	Tram. 354-00093/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
	Tram. 354-00107/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el procés de fragmentació de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 354-00109/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació del transport sanitari urgent i programat
	Tram. 354-00148/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre les mesures i els ajustaments econòmics previstos en els pressupostos de la Generalitat
	Tram. 354-00150/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de les terres de Lleida
	Tram. 354-00156/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les causes de l’increment de morts en accident de trànsit els dos primers mesos del 2012 i les actuacions per a afrontar-les
	Tram. 354-00157/09
	Rebuig 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 les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 354-00160/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’augment d’incendis forestals durant els primers mesos del 2012 i les previsions per a la campanya d’estiu contra els incendis forestals
	Tram. 354-00163/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’existència d’un local vinculat al grup Militia a Barcelona
	Tram. 354-00164/09
	Rebuig 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 els resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central del 2006 al 2009
	Tram. 354-00167/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la situació dels funcionaris públics dels serveis penitenciaris, especialment del personal interí que desenvolupa tasques de rehabilitació
	Tram. 354-00169/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les relacions del Govern amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya
	Tram. 354-00170/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 354-00171/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior perquè informi sobre l’actuació del Departament durant la jornada de vaga general del 29 de març, especialment pel que fa als incidents produïts a Barcelona en finalit
	Tram. 354-00177/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el dispositiu policial previst per a la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 354-00180/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els incidents que van tenir lloc a Barcelona durant la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 354-00181/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les detencions i les situacions relatives a la seguretat durant la vaga general del 29 de març de 2012
	Tram. 354-00184/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra durant les manifestacions del 29 de març de 2012
	Tram. 354-00185/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la situació creada per l’aplicació a les competicions esportives de la taxa de serveis policials
	Tram. 354-00186/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les mesures anunciades pel Ministeri de Sanitat i Consum amb relació al copagament
	Tram. 354-00188/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les patrulles de veïns organitzades en municipis del Segrià, les Garrigues, el Baix Llobregat, el Baix Camp i el Tarragonès
	Tram. 354-00189/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’increment de morts en accident de trànsit a les carreteres de les demarcacions de Lleida i Girona al gener i al febrer del 2012
	Tram. 354-00190/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els incendis forestals dels primers mesos del 2012 i les previsions per a la campanya d’estiu
	Tram. 354-00191/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els enfrontaments entre bandes juvenils
	Tram. 354-00192/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la política de taxes i beques
	Tram. 354-00193/09
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Maite Vilalta Ferrer, professora titular d’hisenda pública, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01100/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Manuel Alonso González, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01101/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Valentí Pich, president del Consell General de Col·legis d’Economistes, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01102/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01103/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Andrés Rozas, degà de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Abat Oliba CEU, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01104/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra i conseller del Banc d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01105/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ramon Rovira Homs, cap del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01106/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01107/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marta Espasa i Queralt, professora d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01108/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Francesc Corona Ramon, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona i director acadèmic de l’Institut de l’Empresa Familiar, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01109/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Germà Bel Queralt, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01110/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Pons Novell, catedràtic d’economia aplicada de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01111/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01112/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marta Espasa Queralt, professora titular d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01113/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Elisenda Paluzie Hernández, degana de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01114/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Bosch i Roca, catedràtica d’hisenda pública i coautora de l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fisc
	Tram. 352-01115/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Francesc Corona Ramon, catedràtic d’hisenda pública i coautor de l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balance
	Tram. 352-01116/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Carles Costas Terrones, professor titular d’hisenda pública i coautor de l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les
	Tram. 352-01117/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marta Espasa i Queralt, professora titular d’hisenda pública i coautora de l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les ba
	Tram. 352-01118/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia i coautor de l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01119/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Eduard Rius i Pey, expert en economia de la salut i coautor de l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscal
	Tram. 352-01120/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ramon Rovira i Homs, director del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona i coautor de l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005, amb relació a la P
	Tram. 352-01121/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Sala i Martín, catedràtic d’economia i coautor de l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01122/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joaquim Solé i Vilanova, catedràtic d’hisenda pública i coautor de l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances f
	Tram. 352-01123/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i Balcells, professor titular de teoria econòmica i coautor de l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les 
	Tram. 352-01124/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maite Vilalta i Ferrer, professora titular d’hisenda pública i coautora de l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les ba
	Tram. 352-01125/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Maties Vives i March, economista i coautor de l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01126/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Antoni Zabalza i Martí, catedràtic de teoria econòmica i coautor de l’estudi Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances f
	Tram. 352-01127/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de José Antonio Martínez Álvarez, director general de l’Institut d’Estudis Fiscals, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01128/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àngel de la Fuente, membre de l’Institut d’Anàlisi Econòmica del Consell Superior d’Investigacions Científiques, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01129/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Mikel Buesa, catedràtic d’economia de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01130/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de María Ángeles García Frías, professora titular de la Facultat de Dret de la Universitat de Salamanca, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 352-01131/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Tributària de Catalunya davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les línies d’actuació de l’Agència i les prioritats en la lluita contra el frau fiscal
	Tram. 356-00009/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Nadal i Farreras, exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les presumptes irregularitats en les adjudicacions de determinades o
	Tram. 356-00011/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director o directora general de CatalunyaCaixa davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la intervenció del Fons de reestructuració ordenada bancària en el seu capital
	Tram. 356-00198/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director o directora general d’Unnim davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la intervenció del Fons de reestructuració ordenada bancària en el seu capital
	Tram. 356-00199/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença dels representants del Fons de reestructuració ordenada bancària als òrgans de direcció d’Unnim Banc i Catalunya Banc davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informin sobre llurs funcions i sobre el futur d
	Tram. 356-00210/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la directora general de l’Institut Català del Crèdit Agrari 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. 356-00308/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Francesc Bonet davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la gestió del Servei d’Emergències Mèdiques
	Tram. 356-00310/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Junta Directiva del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris perquè expliqui el document «Per un millor sistema públic de pensions»
	Tram. 356-00318/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Prat i Domènech, president del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les seves responsabilitats a l’Institut i als grups USP Hospitals i Innova
	Tram. 356-00319/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Abelardo García de Lorenzo Mateos, president de la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral, perquè informi dels objectius i els estudis d’aquesta entitat
	Tram. 356-00322/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Eliseu Muní i Vives, president del Consell Català de la Producció Integrada, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la problemàtica de la producció integrada
	Tram. 356-00324/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l’Estat a Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la denúncia d’un ciutadà contra agents de la Guàrdia Civil de l’aeroport de Barcelona - el Prat per una presumpta agressió pe
	Tram. 356-00331/09
	Rebuig de la sol·licitud


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


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


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la visió de la seva entitat sobre la problemàtica de les participacions preferents
	Tram. 356-00337/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agència Catalana del Consum davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la problemàtica derivada de la comercialització de participacions preferents d’entitats financeres 
	Tram. 356-00349/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la problemàtica derivada de la comercialització de participac
	Tram. 356-00350/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la problemàtica derivada de la comercialització de participacions preferents d’entitats
	Tram. 356-00351/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la problemàtica derivada de la comercialització de participacions preferents d’entitats financere
	Tram. 356-00352/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’agrupació de bombers de Comissions Obreres perquè exposi la situació del Cos de Bombers després de les retallades pressupostàries del Departament d’Interior i les possibles conseqüències en la prestaci
	Tram. 356-00453/09
	Rebuig de la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Mossos d’Esquadra-CCOO davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del Cos de Mossos d’Esquadra després de les retallades pressupostàries
	Tram. 356-00461/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat SPC dels Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació del Cos de Mossos d’Esquadra després de les retallades pressupostàries
	Tram. 356-00462/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Prevenció i la Rehabilitació Integral de les Dependències davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i les actuacions de l’entitat en l’àmbit de les dependències
	Tram. 356-00463/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern a Lleida davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la seva visió sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de les terres de Lleida
	Tram. 356-00476/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat Autònom de Policia de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la seva visió sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de les terres de Lleida
	Tram. 356-00477/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Mossos d’Esquadra de Comissions Obreres davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la seva visió sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de les terres de Lleida
	Tram. 356-00478/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Policies de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la seva visió sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de les terres de Lleida
	Tram. 356-00479/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·lectiu Autònom de Treballadors - Mossos d’Esquadra davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la seva visió sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de les terres de Lleida
	Tram. 356-00480/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la seva visió sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de les terres de Lleida
	Tram. 356-00481/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d’Interior perquè expliqui la seva visió sobre les patrulles de veïns organitzades en pobles de les terres de Lleida
	Tram. 356-00482/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la saturació dels serveis d’urgències i de les mesures adoptades per a fer front a l’epidèmia de grip
	Tram. 356-00485/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè informi de les causes de l’increment de morts en accident de trànsit els dos primers mesos del 2012 i les actuacions per a afrontar-les
	Tram. 356-00486/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Vicenç Navarro, catedràtic de ciències polítiques i socials de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00487/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, governador del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00488/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Julio Segura Sánchez, director de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’e
	Tram. 356-00489/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Alfons Conesa Badiella, director de l’Agència Catalana del Consum, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00490/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Isidre Fainé, president de .la Caixa., davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00491/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, president de CatalunyaCaixa, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00492/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jordi Mestres, director general d’Unnim, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00493/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Manuel Troyano, director general de Caixa Penedès, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00494/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, president de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 356-00495/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Manuel Pardos Vicente, president de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions 
	Tram. 356-00496/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Gonzalo Bernardos Domínguez, vicerector d’Economia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00497/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de M. Carme Sabater i Sánchez, directora de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00498/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00499/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Xavier Puig, president de la Confederació d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00500/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat SAP-UGT davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00501/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat CAT davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00502/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Toni Castejón, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00503/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat SPC davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00504/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Manel Parada, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00505/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Pere Hervas, representant del sindicat CATAC, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00506/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Carles Membrado Garcia, representant del sindicat CATAC, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00507/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Albert Anton Rius, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00508/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat CSIF davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00509/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00510/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Interins de la Generalitat davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00511/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Manuel Espinola, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00512/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Guillem Sabaté, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00513/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Dempeus davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00514/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Albert Tomàs Torrelles, president de Metges de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00515/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Juan Torres López, catedràtic d’economia de la Universitat de Sevilla, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00516/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Francisco Álvarez Molina, director d’Ética Family Office, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00517/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Carme Borbonès i Brescó, presidenta de Càritas Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00518/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Marquès i Baró, president de Creu Roja Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00519/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Imma Fuyà Lassnig, presidenta de la Federació de Pares d’Alumnes de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00520/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Rosa Cadenas, presidenta de l’associació Dincat, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui les conseqüències de les retallades del Govern
	Tram. 356-00521/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Cándido Conde-Pumpido, representant de l’Associació d’Afectats pel Cessament d’Operacions de Spanair, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00526/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jordi Mauri, representant del comitè d’empresa de Spanair i de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00527/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Antonio Batlle Moreno, administrador concursal del concurs voluntari de creditors de Spanair, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00528/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jordi Pérez, delegat de la Confederació General del Treball a l’empresa Newco de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00529/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià Calvet i Valera, secretari de Territori i Mobilitat i president de Cimalsa, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00530/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Jordi Rafael Bagó, conseller de Volcat 2009, SL, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00531/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Felipe Muntadas-Prim Lafita, director general d’Avançsa, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00532/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Agustín Cordón, director general de Fira de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00533/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Gaspart, president del Consorci de Turisme de Barcelona, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00534/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Albert Carreras de Odriozola, secretari d’Economia i Finances i president del Consell d’Administració de Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00535/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Manuel Albanell, director general d’Iniciatives Empresarials Aeronàutiques, SA, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00536/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Benny Zakrisson, vicepresident executiu de Scandinavian Airlines, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00537/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ferran Soriano, expresident del Consell d’Administració de Spanair, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00538/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ricardo Oso Andrés, representant de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00539/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Carlos Caballero Martínez, representant del sindicat CTA, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00540/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Federico Cárdenas Ares, representant del Sindicat Independent de TCP de Línies Aèries, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00541/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Cristina Artigas Ansón, representant del Sindicat de Tripulants Auxiliars de Vol de Línies Aèries, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00542/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Vicente López Navarro, representant de la Unió General de Treballadors, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00543/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Luis Enrique Cantón García, representant de l’Associació Sindical Espanyola de Tècnics de Manteniment Aeronàutic, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00544/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Natalia Castaño Graham, representant de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00545/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Castells i Oliveres, exconseller d’Economia i Finances, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00546/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Nadal, exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00547/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general d’Indústria davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00548/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Mercedes Hernández Segovia, representant de Spanair, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00549/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Rafael Suñol, exvicepresident executiu de Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00550/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Oriol Balaguer, exdirector d’Aeroports de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00551/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Roca Sagarra, secretari del Consell d’Administració de Catalana d’Iniciatives, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00552/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Miquel Martí Escursell, vicepresident de Femcat, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00553/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Carod-Rovira, exvicepresident de la Generalitat, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00554/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Huguet, exconseller d’Innovació, Universitats i Empresa, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00555/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep-Ramon Sanromà i Celma, conseller delegat de l’Institut Català de Finances, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la fallida de Spanair
	Tram. 356-00556/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Afectats pel Cessament d’Operacions de Spanair davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi dels perjudicis que ha generat el tancament de Spanair als afectats
	Tram. 356-00560/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença de Jofre Farrés, secretari general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre els afectats per les participacions preferent
	Tram. 356-00562/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè presenti les conclusions de la Missió Internacional de Verificació dels Drets Humans a Col
	Tram. 356-00575/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Sodepau davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre la situació de la població kurda a Turquia
	Tram. 356-00582/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del CIEMEN davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre la situació de la població kurda a Turquia
	Tram. 356-00583/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ramon Bagó i Agulló, president del Grup Serhs, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les relacions del seu grup empresarial amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya
	Tram. 356-00610/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Albert Folia i Maestre, Jaume Estany i Ricart i Jaume Tort i Bardolet, membres de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i d’una representació del comitè d’empresa de l’hospital perquè informin sobre la situació d
	Tram. 356-00611/09
	Acord sobre la sol·licitud


	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 posició amb relació al pacte nacional per a la infància i l’adolescència
	Tram. 356-00615/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la política universitària
	Tram. 356-00616/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Fundació per la Pau davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè exposi les preocupacions i recomanacions sobre l’adopció d’un tractat que reguli el comerç internacional d’armes
	Tram. 356-00617/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè exposi les preocupacions i recomanacions sobre l’adopció d’un tractat que reguli el comerç internacional d’armes
	Tram. 356-00618/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Mateo Andrés, president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre les dades de l’informe PISA
	Tram. 356-00619/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui el contingut i els resultats de la reunió dels presidents dels territoris que formen l’Euroregió Pirineus Mediterrània i 
	Tram. 356-00620/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la situació creada per l’aplicació a les competicions esportives de la taxa de serveis policials
	Tram. 356-00621/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió de Federacions Esportives Catalanes davant la Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de serveis policials llurs activitats esportives
	Tram. 356-00624/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Ciclisme davant la Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de serveis policials les seves activitats esportives
	Tram. 356-00625/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Atletisme davant la Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de serveis policials les seves activitats esportives
	Tram. 356-00626/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Motociclisme davant la Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de serveis policials les seves activitats esportives
	Tram. 356-00627/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Automobilisme davant la Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de serveis policials les seves activitats esportives
	Tram. 356-00628/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Triatló davant la Comissió d’Interior perquè expliqui com afecta el cobrament de la taxa de serveis policials les seves activitats esportives
	Tram. 356-00629/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de Dincat davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè donin a conèixer les activitats de la federació, les prioritats de la junta i la situació de les persones amb discapacitat
	Tram. 356-00630/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la carta enviada a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (Maresme) en què dóna suport a la decisió d’aquest ajuntam
	Tram. 356-00631/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui les aportacions fetes al procés de consulta pública de la Comissió Europea per a elaborar un pla per a preservar e
	Tram. 356-00632/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Duran i Lleida, president de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat i de la Comissió Mixta de Traspassos, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la supressió de la seu de la Comissió 
	Tram. 356-00633/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els efectes de la reforma laboral
	Tram. 356-00634/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Álvarez, secretari general de la Unió General de Treballadors, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els efectes de la reforma laboral
	Tram. 356-00635/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Xavier Martínez Celorrio i Antoni Marín Saldo, professors, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presentin l’estudi «Educació i mobilitat social a Catalunya»
	Tram. 356-00636/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Rafael Romero, president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè exposi l’informe «La construcció catalana durant el 2011. Perspectives per al 2012. Propos
	Tram. 356-00637/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les accions del Departament d’Empresa i Ocupació per a la promoció i l’impuls de l’emprenedori
	Tram. 356-00643/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè presenti l’entitat, els seus objectius i les línies de treball
	Tram. 356-00645/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació dels centres especials de treball
	Tram. 356-00646/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup Dincat davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la situació dels centres especials de treball
	Tram. 356-00647/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00648/09
	Acord sobre la sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les bases del Pacte per a la infància
	Tram. 355-00072/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’estat d’execució de l’obra pública
	Tram. 355-00078/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant els incidents que van tenir lloc a Barcelona amb motiu de la vaga general
	Tram. 355-00111/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre l’actualització de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central del període 2006-2009
	Tram. 355-00113/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central del 2006 al 2009
	Tram. 355-00114/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
	Tram. 355-00115/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior perquè informi sobre l’actuació del Departament durant la jornada de vaga general del 29 de març, especialment pel que fa als incidents produïts a Barcelona en finalitzar la manifest
	Tram. 355-00116/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les actuacions per a mantenir la qualitat dels serveis assistencials sanitaris davant del procés de les negociacions entre els sindicats i la patronal del sector
	Tram. 355-00117/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre els canvis en el desplegament territorial dels dispositius del Servei d’Emergències Mèdiques
	Tram. 355-00118/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el procés de fragmentació de l’Institut Català de la Salut
	Tram. 355-00119/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació del transport sanitari urgent i programat
	Tram. 355-00120/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les relacions del Govern amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya
	Tram. 355-00121/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la situació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Tram. 355-00122/09
	Acord de tenir la sessió informativa



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00283/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00284/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Carme Forcadell, membre del Secretariat de l’Assemblea Nacional Catalana, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00285/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació de Municipis per la Independència amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00286/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Muriel Casals i Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00287/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00288/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00289/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, 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 referendàries
	Tram. 353-00290/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00291/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00292/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00293/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00294/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la comissió organitzadora de les consultes sobre la independència de Catalunya amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00295/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00296/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00297/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00298/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jordi Pacheco, politicòleg expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00299/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00300/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Àlex Saiz Arnaiz, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00301/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00302/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00303/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00304/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Quim Torra, membre de Sobirania i Justícia, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00305/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00306/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Ramon Resina, professor de la Universitat de Standford, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00307/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00308/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00309/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00310/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Antoni Abat, professor de dret constitucional d’ESADE, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00311/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00312/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00313/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Esther Mitjans Perelló, directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00314/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Antoni Molas i Casas, president del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00315/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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. 353-00316/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Agustí Cerrillo i Martínez, director dels Estudis de Dret i del Postgrau d’Administració electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00317/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Óscar Rebollo Izquierdo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00318/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Miquel Roca Junyent, advocat, amb relació al Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 353-00319/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Maite Vilalta Ferrer, professora titular d’hisenda pública, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 353-00320/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra i conseller del Banc d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 353-00321/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Ramon Rovira Homs, cap del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 353-00322/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 353-00323/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Marta Espasa i Queralt, professora d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 353-00324/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Elisenda Paluzie Hernández, degana de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
	Tram. 353-00325/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president i de la direcció del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre el projecte de la Biblioteca Digital de Catalunya
	Tram. 357-00085/09
	Substanciació


	Compareixença de representants del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a exposar les perspectives de futur del Consorci
	Tram. 357-00146/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Escoles de Música davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a valorar les perspectives del curs 2011-2012
	Tram. 357-00178/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la situació de les escoles de música i de dansa municipals i les subvencions que reben del Departam
	Tram. 357-00242/09
	Substanciació


	Compareixença del director de l’Agència Tributària de Catalunya davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre les línies d’actuació de l’Agència i les prioritats en la lluita contra el frau fiscal
	Tram. 357-00316/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença dels representants del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als òrgans de direcció d’Unnim Banc i Catalunya Banc davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre llurs funcions i sobre el futur d’aquestes entita
	Tram. 357-00317/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de la directora general de l’Institut Català del Crèdit Agrari davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la situació de la secció de crèdit de la cooperativa de l’Aldea (Baix Ebre)
	Tram. 357-00318/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Eliseu Muní i Vives, president del Consell Català de la Producció Integrada, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la problemàtica de la producció integrada
	Tram. 357-00319/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director de l’Agència Catalana del Consum davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a explicar les actuacions de l’Agència amb relació a la problemàtica de les participacions preferents
	Tram. 357-00320/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a explicar la visió de la seva entitat sobre la problemàtica de les participacions preferents
	Tram. 357-00321/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a explicar la visió de la seva entitat sobre la problemàtica de les participacions preferents
	Tram. 357-00322/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de la Banca davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a explicar la visió de la seva entitat sobre la problemàtica de les participacions preferents
	Tram. 357-00323/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Agència Catalana del Consum davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la problemàtica derivada de la comercialització de participacions preferents d’entitats financeres i les actuacion
	Tram. 357-00324/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la problemàtica derivada de la comercialització de participacions preferents
	Tram. 357-00325/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvi davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la problemàtica derivada de la comercialització de participacions preferents d’entitats financeres i l
	Tram. 357-00326/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Espanyola de Banca davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre la problemàtica derivada de la comercialització de participacions preferents d’entitats financeres i les actuaci
	Tram. 357-00327/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Alfons Conesa Badiella, director de l’Agència Catalana del Consum, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions preferents de les caixes d’estalvis
	Tram. 357-00328/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Manuel Pardos Vicente, president de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar sobre les actuacions del Govern amb relació a les participacions 
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	Compareixença d’Albert Folia i Maestre, Jaume Estany i Ricart i Jaume Tort i Bardolet, membres de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i d’una representació del comitè d’empresa de l’hospital per a informar sobre la situació de l’Hospital de 
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	Tram. 357-00349/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 357-00350/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença







