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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 413/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 27/2011, referent al 
Programa 131, participació ciutadana i qualitat democràtica, 
corresponent al 2009
Tram. 256-00021/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 250) p. 11

Resolució 414/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 29/2011, referent a 
l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, capítol 
4 de despeses, corresponent als anys 2008 i 2009
Tram. 256-00022/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 250) p. 11

Resolució 556/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment dels serveis de l’Hospital Dos de Maig, 
de Barcelona
Tram. 250-00582/09
Adopció p. 11

Resolució 557/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment del sistema de salut públic, universal i de 
qualitat dels serveis sanitaris a l’Alt Penedès
Tram. 250-00591/09
Adopció p. 11

Resolució 558/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment de la qualitat del servei de l’atenció pri-
mària i de les urgències hospitalàries a Sabadell
Tram. 250-00604/09
Adopció p. 12

Resolució 559/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment dels serveis de l’Hospital Joan XXIII, de 
Tarragona
Tram. 250-00779/09
Adopció p. 12

Resolució 560/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’anàlisi de la planificació dels recursos per a l’atenció de 
pacients amb infart cardíac
Tram. 250-00847/09
Adopció p. 12

Resolució 563/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 3/2012, referent al 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya, corresponent al 2010
Tram. 256-00025/09
Adopció p. 13

Resolució 564/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2012, referent al 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, contra-
ctació administrativa, corresponent al 2010
Tram. 256-00026/09
Adopció p. 13

Resolució 565/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 8/2012, referent a les 
eleccions a les cambres agràries del 2011
Tram. 256-00027/09
Adopció p. 13

Resolució 566/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 7/2012, referent a les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 2010
Tram. 256-00028/09
Adopció p. 14

Resolució 592/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les comunicacions a les direccions dels centres educa-
tius afectats per les altes o baixes de serveis
Tram. 250-00887/09
Adopció p. 14

Resolució 593/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció de l’Institut Escola de Can Periquet i so-
bre la reobertura de la matrícula de P3 a l’Escola Can Peri-
quet, a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00920/09
Adopció p. 14

Resolució 594/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció del nou edifici de l’Institut Escola de Can 
Periquet, de Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00962/09
Adopció p. 15

Resolució 595/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, de Cano-
velles
Tram. 250-00944/09
Adopció p. 15

Resolució 596/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció d’un nou institut escola a Sant Joan de 
les Abadesses
Tram. 250-00924/09
Adopció p. 16

Resolució 597/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
les accions davant el Govern de l’Estat perquè reguli les in-
versions financeres especulatives sobre béns alimentaris de 
primera necessitat
Tram. 250-00973/09
Adopció p. 16

Resolució 598/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el respecte a la vida, la integritat física i els drets dels 
habitants d’El Regadío, a Guatemala, i del cooperant català 
Ricard Busquets
Tram. 250-00993/09
Adopció p. 16

Resolució 599/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual es reitera la presentació a la Mesa del Congrés dels 
Diputats de la Proposició de llei del Fons per a l’homogeneït-
zació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges
Tram. 270-00014/09
Adopció p. 17

1.15. Mocions

Moció 96/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
canal Segarra-Garrigues
Tram. 302-00135/09
Aprovació p. 19

Dos fascicles Fascicle primer

Correcció d’errades de publicació
La Moció 97/IX del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00136/09), a la pàg. 20, ha estat rectificada en el BOPC 321, pàg. 13.
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Moció 97/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques de seguretat
Tram. 302-00136/09
Aprovació p. 20

Moció 98/IX del Parlament de Catalunya, sobre els 
recursos per a l’educació no universitària i les decisions en 
política educativa
Tram. 302-00138/09
Aprovació p. 20

Moció 99/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
defensa dels drets dels inversors individuals afectats per la 
comercialització irregular de participacions preferents
Tram. 302-00140/09
Aprovació p. 21

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les concessions de 
peatges a la xarxa de carreteres
Tram. 300-00158/09
Substanciació p. 22

Interpel·lació al Govern sobre les darreres mesures 
del Govern de l’Estat en matèria de salut
Tram. 300-00159/09
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a ga-
rantir la sostenibilitat del sistema públic de salut
Tram. 300-00160/09
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre la Llei orgànica del 
poder judicial i la planta i la demarcació judicials
Tram. 300-00161/09
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre la situació financera 
del sistema de ciència, recerca i innovació
Tram. 300-00162/09
Substanciació p. 23

Interpel·lació al Govern sobre el bilingüisme en l’Ad-
ministració
Tram. 300-00163/09
Substanciació p. 23

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
6/2012, referent a la tutela financera de l’Ajuntament del Prat 
de Llobregat, corresponent al 2008
Tram. 258-00021/09
Coneixement de l’Informe p. 23

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del 
Consell pel qual es modifiquen les directives 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE i 2001/114/CE pel 
que fa als poders que s’atorguen a la Comissió
Tram. 295-00195/09
Coneixement de la proposta p. 23

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 creació de l’impost sobre els 
dipòsits de clients a les entitats de crèdit
Tram. 202-00068/09
Debat de totalitat p. 24
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 24

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de l’Escola Sant Iscle, de Vidreres
Tram. 250-00876/09
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre l’assignació d’una par-
tida pressupostària per a la construcció de l’Escola de Can 
Montllor, l’Institut Aymerigues i l’Escola Sala i Badrines, a 
Terrassa
Tram. 250-00900/09
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Abril, de la Canonja
Tram. 250-00912/09
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Olga Xirinacs, de Tarragona
Tram. 250-00913/09
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
llar d’infants El Montori, de Parlavà
Tram. 250-00918/09
Rebuig p. 24

Proposta de resolució sobre l’aprovació definitiva 
del projecte i la construcció del nou edifici de l’Escola Jacint 
Verdaguer, de la Granada
Tram. 250-00925/09
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la limitació de la retri-
bució dels equips de gerència de les universitats públiques 
i sobre la publicació de les retribucions del personal directiu 
i de gerència
Tram. 250-00927/09
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’equipament i les instal·lacions de la Llar d’infants La Pome-
ra, de Sant Joan Despí
Tram. 250-00938/09
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos respecte a l’Institut Escola Els Còdols i l’Esco-
la Marta Mata, del Vendrell
Tram. 250-00943/09
Rebuig p. 25

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte educatiu de l’Escola Abril, de la Canonja
Tram. 250-00983/09
Rebuig p. 25

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les conseqüències per a la Generalitat de la Llei d’esta-
bilitat pressupostària i el nou escenari econòmic i financer 
de l’Estat
Tram. 302-00137/09
Rebuig p. 25
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques públiques en matèria de cohesió social i 
reactivació econòmica arran dels pressupostos generals de 
l’Estat per al 2012
Tram. 302-00139/09
Rebuig p. 25

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu 
a les persones jurídiques
Tram. 200-00013/09
Nomenament d’una relatora p. 26

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei per la qual s’estableix l’a plicació a 
l’Ajuntament de Reus del règim d’or ganització dels municipis 
de gran població
Tram. 202-00038/09
Ponència per a elaborar l’Informe p. 26

Proposició de llei de segregació del terme muni-
cipal de Naut Aran de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt 
Pallars - Aran
Tram. 202-00075/09
Debat de totalitat p. 26
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini per a proposar compareixences p. 26

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
d’educació
Tram. 202-00083/09
Presentació p. 27

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la posada en funciona-
ment de totes les dependències de la residència per a gent 
gran Mare de Déu de la Mercè de Tarragona
Tram. 250-00904/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
ràtios de personal que fixa la Cartera de serveis socials i el 
consens en els canvis en els criteris funcionals de les pres-
tacions de serveis de centres per a gent gran i persones 
amb discapacitat
Tram. 250-00932/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre les mesures per a fer 
efectives les recomanacions i conclusions de l’Informe del 
Síndic de Greuges relatiu a les activitats de l’Autoritat Cata-
lana de Prevenció de la Tortura corresponent al 2011
Tram. 250-00986/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre l’actualització del Pla 
de sanejament d’aigües residuals
Tram. 250-00996/09
Esmenes presentades p. 33

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
Esmenes presentades p. 34

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
Esmenes presentades p. 34

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
Esmenes presentades p. 34

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
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre la prolongació de la 
línia ferroviària C-4 de Sant Vicenç de Calders a Tarragona
Tram. 250-01002/09
Esmenes presentades p. 35

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
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la internalització del 
servei d’àpats del Centre Penitenciari Ponent
Tram. 250-01006/09
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció de vint-i-quatre hores del CAP L’Arboç
Tram. 250-01010/09
Esmenes presentades p. 36

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
Esmenes presentades p. 36

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
Esmenes presentades p. 37

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
Esmenes presentades p. 37

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
Esmenes presentades p. 37

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
Esmenes presentades p. 38

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
Esmenes presentades p. 38

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
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
Tram. 250-01019/09
Esmenes presentades p. 38
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Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01020/09
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Les Aymerigues, de Terrassa
Tram. 250-01021/09
Esmenes presentades p. 39

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
Esmenes presentades p. 39

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
Esmenes presentades p. 39

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
Esmenes presentades p. 40

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
Esmenes presentades p. 40

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
Esmenes presentades p. 40

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
Esmenes presentades p. 41

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
Esmenes presentades p. 41

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
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01034/09
Esmenes presentades p. 42

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
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre el projecte de rehabili-
tació de l’Església Vella de Vilanova de la Barca
Tram. 250-01036/09
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre les inversions en les 
estacions de Renfe de Tarragona i Reus
Tram. 250-01039/09
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la finalització de les 
obres d’ampliació de l’Escola Nova, de Cervelló
Tram. 250-01040/09
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre el nou emplaçament 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-01041/09
Esmenes presentades p. 43

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
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de racionalització dels serveis externalitzats dels centres 
penitenciaris
Tram. 250-01044/09
Esmenes presentades p. 44

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
Esmenes presentades p. 44

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
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució de suport a l’Associació de 
Jubilats per Mallorca i a Jaume Bonet Moll per la vaga de 
fam que està fent en defensa de la llengua catalana
Tram. 250-01051/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’homogeneïtzació 
dels criteris tècnics en la instal·lació de reductors de veloci-
tat de secció transversal del tipus trapezoïdal
Tram. 250-01052/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució de suport a Jaume Bonet per 
la seva vaga de fam en defensa del català a les Illes Balears
Tram. 250-01053/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre les inversions per a 
modernitzar el funicular de Gelida i per a garantir-ne la cor-
respondència amb la línia 4 de rodalia
Tram. 250-01054/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
connexió i dels serveis ferroviaris de Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-01055/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P-3 a l’Escola de Can Periquet i sobre la construcció 
d’un institut escola a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-01056/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
la carretera N-II entre Maçanet de la Selva i Girona i sobre 
l’assoliment d’un acord amb el Ministeri de Foment per a no 
desdoblar-la entre Girona i la frontera amb l’Estat francès
Tram. 250-01057/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la implementació del 
cribratge poblacional del càncer de còlon i recte
Tram. 250-01058/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la conservació de la 
capacitat d’obrar de la Comissió del Mercat de les Teleco-
municacions i el manteniment de la seu i la plantilla a Bar-
celona
Tram. 250-01059/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
l’Institut Alt Foix, de Sant Martí Sarroca
Tram. 250-01060/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46
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Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
activitats de l’Acadèmia General Bàsica de Talarn i sobre 
l’especialitat de protecció civil i emergències
Tram. 250-01061/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar la sinistralitat a la carretera C-55 al Bages
Tram. 250-01062/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la redacció dels do-
cuments de l’Administració i de les empreses en format de 
lectura fàcil
Tram. 250-01063/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
Instrucció 1/2012 del Departament de Benestar Social i Fa-
mília, relativa al coneixement lingüístic
Tram. 250-01064/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un cens 
de professionals de l’espectacle i l’audiovisual
Tram. 250-01065/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris
Tram. 250-01066/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la detenció de Wen-
ceslao Mansogo a Guinea Equatorial
Tram. 250-01067/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la creació d’una co-
missaria dels Mossos d’Esquadra per a Llançà i Portbou
Tram. 250-01068/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el pagament de la ren-
da mínima d’inserció
Tram. 250-01069/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
l’Ajuntament de Constantí a la Taula Estratègica de l’Aero-
port de Reus
Tram. 250-01070/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’auto-
pista AP-7 durant les obres de desdoblament de la carretera 
nacional A-2
Tram. 250-01071/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’acceleració del peri-
tatge dels danys causats per les obres de la carretera C-15 
a Canyelles (Garraf)
Tram. 250-01072/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el funcionament de 
l’institut Leonardo da Vinci, a Sant Cugat del Vallès (Vallès 
Occidental), i sobre la data de construcció del nou centre
Tram. 250-01073/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la suspensió del pro-
cés d’identificació ciutadana de persones presumptament 
implicades en violència urbana per mitjà del web del Depar-
tament d’Interior
Tram. 250-01155/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01156/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos contrets amb l’Associació d’Ens Locals de la 
Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya
Tram. 250-01157/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
estratègic de xarxes de proximitat per al sector agroalimen-
tari
Tram. 250-01158/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el funcionament i el 
manteniment de tots els serveis sanitaris del CAP Can Trias-
Ernest Lluch, de Viladecavalls
Tram. 250-01159/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa 
per l’expedició de les receptes i la recuperació del consens 
amb el sector farmacèutic
Tram. 250-01160/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos adquirits amb l’Ajuntament de Tarragona en el 
Protocol de col·laboració entre el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona 
per a la coresponsabilització en el període 2010-2016
Tram. 250-01161/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre l’oficialitat de les se-
leccions esportives catalanes
Tram. 250-01162/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la recepció parcial de 
l’obra i la posada en funcionament de l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Quart
Tram. 250-01163/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució de rebuig a la mesura de no 
convocar oposicions a jutges i fiscals i sobre la cobertura de 
les vacants
Tram. 250-01164/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la declaració de cadu-
citat de l’expedient ambiental del projecte per al tancament 
de l’autovia orbital de Barcelona
Tram. 250-01165/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la instauració del dis-
positiu de vigilància especial conjunta dels Mossos d’Es-
quadra, els grups de suport i la Guàrdia Urbana de Cornellà 
al polígon Famades d’aquest municipi en els horaris de fun-
cionament i sortida de les discoteques
Tram. 250-01166/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’una 
reunió extraordinària de la Comissió per a la Sostenibilitat de 
les Terres de l’Ebre i la definició del cabal ambiental del tram 
final de l’Ebre
Tram. 250-01167/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre els problemes amb la 
liquidació de la taxa per a activitats de control i inspecció 
sanitària en escorxadors, sales d’especejament i transfor-
mació de caça i altres establiments alimentaris subjectes a 
control sanitari del quart trimestre del 2011 ençà
Tram. 250-01168/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’ajuts per a la rehabilitació dels habitatges del centre his-
tòric de Lleida
Tram. 250-01169/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la signatura d’un nou 
conveni amb l’Ajuntament de Lleida per a garantir la continuï-
tat del programa d’ajuts per a instal·lar ascensors en comu-
nitats de propietaris de promocions públiques d’habitatge
Tram. 250-01170/09
Presentació p. 61
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Proposta de resolució sobre l’assumpció de la ges-
tió de l’estació depuradora d’aigües residuals de Menàr-
guens-Térmens i el garantiment del seu funcionament
Tram. 250-01171/09
Presentació p. 61

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

Procediment relatiu al Compte general de la Gene-
ralitat corresponent al 2009
Tram. 257-00002/09
Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes p. 62

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
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 62
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 62

Proposta de resolució per la qual es reitera la pre-
sentació a la Mesa del Congrés dels Diputats de la Proposi-
ció de llei del fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu 
i la subvenció de peatges
Tram. 270-00014/09
Sol·licitud de convocatòria, amb caràcter extraordinari, 
d’una reunió de la Junta de Portaveus p. 63
Proposta al Ple p. 63

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el futur i els compromisos amb relació al canal Segarra-
Garrigues
Tram. 302-00135/09
Esmenes presentades p. 65

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de seguretat
Tram. 302-00136/09
Esmenes presentades p. 67

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les conseqüències per a la Generalitat de la Llei d’esta-
bilitat pressupostària i el nou escenari econòmic i financer 
de l’Estat
Tram. 302-00137/09
Esmenes presentades p. 71

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre els recursos per a l’educació no universitària i les decisi-
ons en política educativa
Tram. 302-00138/09
Esmenes presentades p. 71

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques públiques en matèria de cohesió social i 
reactivació econòmica arran dels pressupostos generals de 
l’Estat per al 2012
Tram. 302-00139/09
Esmenes presentades p. 72

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les actuacions i les mesures que pensa prendre per als 
afectats per les participacions preferents
Tram. 302-00140/09
Esmenes presentades p. 75

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe 13/2012, referent al 
Compte general de les corporacions locals, corresponent 
al 2010
Tram. 258-00023/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 312) p. 79
Anul·lació del termini per a demanar la presentació de l’in-
forme p. 79

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu 
del Dia d’Europa
Tram. 401-00032/09
Lectura en el Ple p. 80

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 14/2011, 
referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, seguiment d’obser-
vacions i recomanacions dels informes 13/2006 i 20/2006
Tram. 290-00278/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 80

Control del compliment de la Resolució 387/IX, so-
bre la posada en marxa de les places de la residència per a 
gent gran Roger de Llúria i de centre de dia del CAPI Marià 
Fortuny, de Reus
Tram. 290-00373/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 81

Control del compliment de la Resolució 407/IX, so-
bre la designació de l’àrea territorial de Sabadell com a terri-
tori pilot en el desplegament del Pla integral de salut mental 
i addiccions
Tram. 290-00393/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 81

Control del compliment de la Resolució 409/IX, so-
bre l’ampliació de l’horari d’atenció del centre d’atenció pri-
mària de Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 290-00395/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 81

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 60/IX, sobre el 
suport a la internacionalització de l’empresa catalana
Tram. 390-00060/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 82

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre la consideració de l’Escola Olga Xirinacs, de 
Tarragona, i altres centres amb projectes pedagògics inno-
vadors com a .escoles de rojos.
Tram. 354-00174/09
Rebuig de la sol·licitud p. 83

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
Acord sobre la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el web que permet 
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delatar persones que poden estar implicades en actes de-
lictius o vandàlics
Tram. 354-00196/09
Sol·licitud i tramitació p. 83

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya-
ment sobre les mesures per a complir el Reial decret llei 
14/2012, de mesures urgents de racionalització de la despe-
sa pública en l’àmbit educatiu
Tram. 354-00198/09
Sol·licitud i tramitació p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el web .Col·laboració 
ciutadana contra la violència urbana.
Tram. 354-00199/09
Sol·licitud i tramitació p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre la campanya «No vull pagar» als peatges
Tram. 354-00200/09
Sol·licitud i tramitació p. 84

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’operatiu policial amb 
motiu de la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona
Tram. 354-00201/09
Sol·licitud i tramitació p. 84

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

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
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre la pròrroga de l’Acord 2006-2009 de les condi-
cions de treball del personal penitenciari
Tram. 356-00638/09
Sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la secció sindical específica del personal penitenciari de 
la Intersindical Alternativa de Catalunya davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre la pròrroga de l’Acord 2006-
2009 de les condicions de treball del personal penitenciari
Tram. 356-00639/09
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Serveis Públics de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre la pròrroga de l’Acord 2006-2009 de les condicions de 
treball del personal penitenciari
Tram. 356-00640/09
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Serveis a la Ciutadania de la Confedera-
ció Sindical de Comissions Obreres davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la pròrroga de l’Acord 2006-
2009 de les condicions de treball del personal penitenciari
Tram. 356-00641/09
Sol·licitud p. 85

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
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença del president d’Abertis 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre la posició de l’empresa amb relació al sistema de pe-
atges de les vies que explota
Tram. 356-00651/09
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, 
president d’Abertis i d’Acesa, davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè expliqui la situació de les autopistes i 
dels peatges
Tram. 356-00652/09
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Criminòlegs davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre les aportacions que els titu-
lats en criminologia poden fer a la societat
Tram. 356-00654/09
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’associació SOS Bebès Robats de Catalunya davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre les apropiacions 
indegudes de menors i sobre les víctimes adopcions irre-
gulars
Tram. 356-00656/09
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de la directora gene-
ral de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la sol·licitud d’explotació 
d’una nova guixera a la vall de Tost
Tram. 356-00658/09
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la sol·licitud 
d’explotació d’una nova guixera a la vall de Tost
Tram. 356-00659/09
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del director de la Re-
presentació de la Comissió Europea a Barcelona davant la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè ex-
pliqui el programa de treball de la Comissió Europea per al 
2012
Tram. 356-00664/09
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, 
president d’Abertis, amb la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat perquè informi sobre la campanya «No vull pagar» als 
peatges
Tram. 356-00668/09
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Comissió Bilateral Generalitat - Estat davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre la coordinació en matèria 
policial amb motiu de la reunió del Banc Central Europeu a 
Barcelona
Tram. 356-00669/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de Bar-
celona davant la Comissió d’Interior perquè valori la coor-
dinació entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat en 
l’operatiu policial desplegat amb motiu de la reunió del Banc 
Central Europeu a Barcelona
Tram. 356-00670/09
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Ferran Suay, presi-
dent de Tallers per la Llengua, davant la Comissió de Cultura 
i Llengua perquè expliqui la necessitat que les institucions 
catalanes promoguin l’ús social del català i la normalització 
lingüística
Tram. 356-00671/09
Sol·licitud p. 87

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

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la política de taxes i beques
Tram. 355-00124/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 87
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-
tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença de representants d’Empresa Soci-
al - Cooperatives d’Atenció a les Persones davant la Comis-
sió de la Infància per a exposar llurs aportacions al docu-
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00296/09
Substanciació p. 87

Compareixença de representants de les Entitats 
Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de la Infància 
per a exposar llurs aportacions al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 357-00297/09
Substanciació p. 87

Compareixença de representants de la Federació 
d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència 
davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aporta-
cions al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00301/09
Substanciació p. 88

Compareixença d’una representació de l’Ajunta-
ment de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el 
dipòsit de residus situat en una antiga fàbrica química
Tram. 357-00351/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença d’una representació de la Platafor-
ma contra el Cementiri Químic a Santa Coloma de Cervelló 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar 
sobre el dipòsit de residus situat en una antiga fàbrica quí-
mica
Tram. 357-00352/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença d’una representació de l’Agència 
Catalana de Residus davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat per a informar sobre el dipòsit de residus situat 
en una antiga fàbrica química de Santa Coloma de Cervelló 
(Baix Llobregat)
Tram. 357-00353/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Joan Francesc Marco i Conchi-
llo, director del Gran Teatre del Liceu, davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a explicar la situació i els plans de futur 
d’aquest teatre
Tram. 357-00354/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Pepe Serra Villalba, director del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a explicar la situació i els plans de futur 
d’aquest museu
Tram. 357-00355/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Bartomeu Marí i Ribas, direc-
tor del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, davant la 
Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació i els 
plans de futur d’aquest museu
Tram. 357-00356/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 88

Compareixença de Josep Maria Amorós, director 
de L’Auditori, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a 
explicar la situació i els plans de futur de L’Auditori
Tram. 357-00357/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Dolors Lamarca, directora de 
la Biblioteca de Catalunya, davant la Comissió de Cultura i 
Llengua per a explicar la situació i els plans de futur d’aques-
ta biblioteca
Tram. 357-00358/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença d’Eusebi Casanellas, director del 
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, davant la 

Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació i els 
plans de futur d’aquest museu
Tram. 357-00359/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Xavier Llovera i Massana, direc-
tor de l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia, davant la 
Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació i els 
plans de futur d’aquesta entitat
Tram. 357-00360/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Joan Oller, director general del 
Palau de la Música Catalana, davant la Comissió de Cultu-
ra i Llengua per a explicar la situació i els plans de futur del 
Palau
Tram. 357-00361/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença del president del Patronat del 
Museu d’Art Nacional de Catalunya i del director general 
d’aquest museu davant la Comissió de Cultura i Llengua per 
a informar sobre el projecte de futur del museu
Tram. 357-00362/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença d’una representació del PEN Ca-
talà davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar 
sobre la seva intenció de denunciar els atacs a la llengua 
catalana davant la Comissió de Drets Humans de les Naci-
ons Unides
Tram. 357-00363/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença d’una representació de la Taula Ca-
talana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat per a presentar l’enti-
tat, els seus objectius i les línies de treball
Tram. 357-00364/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90
Substanciació p. 90

Compareixença de Xavier Martínez Celorrio i Antoni 
Marín Saldo, professors, davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats per a presentar l’estudi «Educació i mobilitat 
social a Catalunya»
Tram. 357-00365/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença del president de l’Institut Català 
Internacional per la Pau davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat per a presentar la memòria d’activitats del 2011
Tram. 359-00017/09
Substanciació p. 90

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-
tres normes

Memòria anual del Centre d’Estudis d’Opinió cor-
responent al 2011
Tram. 334-00063/09
Presentació p. 90

4.85. Sindicatura de Comptes

Informe 13/2012, referent al Compte general de les 
corporacions locals, corresponent al 2010
Tram. 258-00023/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 312) p. 90

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel 
Parlament

Recurs d’inconstitucionalitat 1383/2004, interpo-
sat pel Parlament contra la Llei de l’Estat 52/2003, del 10 
de desembre, de disposicions específiques en matèria de 
Seguretat Social
Tram. 380-00005/07
Interlocutòria del Tribunal Constitucional p. 91
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 413/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 27/2011, referent al Programa 131, par-
ticipació ciutadana i qualitat democràtica, 
corresponent al 2009
Tram. 256-00021/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
250)

Al BOPC 250, a la pàg. 15,

On diu: 

«Palau del Parlament, 19 de gener de 2011»

Ha de dir: 

«Palau del Parlament, 19 de gener de 2012»

Resolució 414/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 29/2011, referent a l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca, capítol 4 
de despeses, corresponent als anys 2008 i 
2009
Tram. 256-00022/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
250)

Al BOPC 250, a la pàg. 16,

On diu: 

«Palau del Parlament, 19 de gener de 2011»

Ha de dir: 

«Palau del Parlament, 19 de gener de 2012»

Resolució 556/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment dels serveis de 
l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 250-00582/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 292

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 19 d’abril de 
2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
el manteniment dels serveis de l’Hospital Dos de Maig, 
de Barcelona (tram. 250-00582/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 22199).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Arribar a un acord amb la Creu Roja per tal que l’Hos-
pital Dos de Maig, de Barcelona, pugui romandre en el 
mateix edifici.

b) Garantir que els serveis que presta l’Hospital Dos de 
Maig, de Barcelona, es mantenen.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

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

Resolució 557/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment del sistema de sa-
lut públic, universal i de qualitat dels serveis 
sanitaris a l’Alt Penedès
Tram. 250-00591/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 292

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 19 d’abril de 
2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
el garantiment del sistema de salut públic, universal i de 
qualitat dels serveis sanitaris a l’Alt Penedès (tram. 250-
00591/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i Unió 
(reg. 22200).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Garantir que es preservi el sistema de salut públic, uni-
versal i de qualitat.

b) Garantir que les retallades pressupostàries no afectin 
la qualitat dels serveis sanitaris a la comarca de l’Alt Pe-
nedès.

c) Garantir els recursos tècnics i professionals per al fun-
cionament de tots els centres d’assistència primària i de 
tots els consultoris locals que integren avui la xarxa sani-
tària de la comarca de l’Alt Penedès.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

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

Resolució 558/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el garantiment de la qualitat del 
servei de l’atenció primària i de les urgènci-
es hospitalàries a Sabadell
Tram. 250-00604/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 292

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 19 d’abril de 
2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
el garantiment de la qualitat del servei de l’atenció pri-
mària i de les urgències hospitalàries a Sabadell (Vallès 
Occidental) (tram. 250-00604/09), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir que qualsevol mesura de restricció de la 
despesa sanitària no afecti la qualitat del servei públic 
d’atenció primària.

b) Garantir que els tancaments dels serveis de cap de set-
mana i nocturn de la major part de centres d’atenció pri-
mària de la zona sanitària de Sabadell (Vallès Occiden-
tal) no produeixin més col·lapse al Servei d’Urgències de 
l’Hospital Taulí i al CUAP Sant Fèlix, de Sabadell.

c) Presentar-li, abans de finalitzar l’any 2012, un informe 
que contingui l’anàlisi de les necessitats i la programació 
d’actuacions per tal d’establir prioritats a l’hora de portar 
a terme les infraestructures sanitàries de Sabadell.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

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

Resolució 559/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el manteniment dels serveis de 
l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00779/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 292

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 19 d’abril de 
2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
l’aturada del tancament de plantes i serveis de l’Hospital 
Joan XXIII, de Tarragona (tram. 250-00779/09), presen-
tada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i 
Unió (reg. 42845).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir els 
serveis de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona, amb la 
disponibilitat de recursos adequada per a donar respos-
ta a l’activitat del centre i a les necessitats assistencials, 
i evitar les derivacions a altres hospitals de pacients que 
puguin ésser atesos a Tarragona, tret dels casos en què la 
derivació sigui necessària per qüestions tècniques.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

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

Resolució 560/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’anàlisi de la planificació dels re-
cursos per a l’atenció de pacients amb infart 
cardíac
Tram. 250-00847/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 16, 19.04.2012, DSPC-C 292

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 19 d’abril de 
2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
la recuperació del servei d’urgències de la unitat de car-
diologia i hemodinàmica les vint-i-quatre hores a l’Hos-
pital Universitari Joan XXIII, de Tarragona (tram. 250-
00847/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel G. P. 
Socialista (reg. 47864) i pel G. P. de Convergència i Unió 
(reg. 48257).

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



14 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 315

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 13

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a analitzar, 
d’acord amb criteris científics i d’equitat de resultats, la 
planificació dels recursos per a l’atenció de pacients amb 
infart cardíac i a prendre una decisió, en el termini d’un 
mes, sobre els nous horaris dels serveis d’hemodinàmica.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2012

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

Resolució 563/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 3/2012, referent al Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya, corresponent al 2010
Tram. 256-00025/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 12, 26.04.2012, DSPC-C 299

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 24 i 26 d’abril, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
3/2012, referent al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00025/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 3/2012, referent al Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya, corresponent al 2010 (tram. 256-00023/09).

2. El Parlament de Catalunya insta el Consell de l’Audi-
ovisual de Catalunya a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura de Comptes que recull l’informe a què fa re-
ferència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

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

Resolució 564/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 5/2012, referent al Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, contracta-
ció administrativa, corresponent al 2010
Tram. 256-00026/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 12, 26.04.2012, DSPC-C 299

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 24 i 26 d’abril, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
5/2012, referent al Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, contractació administrativa, corresponent 
al 2010 (tram. 256-00026/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 5/2012, referent al Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació, contractació administrativa, cor-
responent al 2010 (tram. 256-00026/09).

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

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

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

Resolució 565/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 8/2012, referent a les eleccions a les 
cambres agràries del 2011
Tram. 256-00027/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 12, 26.04.2012, DSPC-C 299

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 24 i 26 d’abril, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
8/2012, referent a les eleccions a les cambres agràries del 
2011 (tram. 256-00027/09).

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

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 8/2012, referent a les eleccions a les cambres 
agràries del 2011 (tram. 256-00027/09).

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

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

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

Resolució 566/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 7/2012, referent a les eleccions al Par-
lament de Catalunya del 2010
Tram. 256-00028/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 12, 26.04.2012, DSPC-C 299

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 24 i 26 d’abril, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
7/2012, referent a les eleccions al Parlament de Catalunya 
del 2010 (tram. 256-00028/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 7/2012, referent a les eleccions al Parlament de 
Catalunya del 2010 (tram. 256-00028/09).

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

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

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

Resolució 592/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les comunicacions a les direcci-
ons dels centres educatius afectats per les 
altes o baixes de serveis
Tram. 250-00887/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 19, 03.05.2012, DSPC-C 306

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 3 de maig de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el restabliment de les línies 
d’ADSL desdoblades de l’Institut Escola d’Hoteleria i Tu-
risme de Cambrils i dels centres als quals se’ls ha retirat 
(tram. 250-0887/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assegurar 
que totes les decisions del Departament d’Ensenyament 
que afecten altes o baixes de serveis que es presten en 
centres educatius siguin comunicades amb antelació a les 
direccions dels centres afectats.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

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

Resolució 593/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de l’Institut Escola 
de Can Periquet i sobre la reobertura de la 
matrícula de P3 a l’Escola Can Periquet, a 
Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00920/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 19, 03.05.2012, DSPC-C 306

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 3 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la construcció de l’Institut Es-
cola de Can Periquet, a Palau-solità i Plegamans (tram. 
250-0920/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 57359).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Construir l’Institut Escola de Can Periquet, a Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental) per tal que el cen-
tre educatiu estigui en funcionament el curs 2013-2014.

b) Tornar a obrir, en el curs 2012-2013, la matrícula de 
P3 a l’Escola Can Periquet, de Palau-solità i Plegamans.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

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

Resolució 594/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció del nou edifici de 
l’Institut Escola de Can Periquet, de Palau-
solità i Plegamans
Tram. 250-00962/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 19, 03.05.2012, DSPC-C 306

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 3 de maig de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola de Can Periquet, de Palau-
solità i Plegamans (tram. 250-0962/09), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i l’esmena presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 58976).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les actu-
acions següents sense augmentar el dèficit de la Genera-
litat previst per a aquest any 2012: 

a) Complir el punt 5 de l’acord polític que acompanya 
l’acord entre Convergència i Unió, el Govern i el Partit 
Popular de Catalunya per als pressupostos del 2012.

b) Impulsar el funcionament d’un institut escola al muni-
cipi de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), que 
ofereixi educació infantil, educació primària i educació 
secundària a la població del municipi i que sigui el resul-
tat de la fusió de l’Escola Can Periquet amb altres ofer-
tes educatives especialitzades del municipi, en la línia 
d’agregar-les en un sol centre educatiu.

c) Preveure la dotació pressupostària necessària per a la 
construcció del nou institut escola, en un emplaçament 
habilitat per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, 
perquè pugui estar disponible a l’inici del curs 2013-2014.

d) Encarregar i realitzar el projecte executiu de la nova 
construcció d’un institut escola dins l’exercici del 2012 a 
Palau-solità i Plegamans.

e) Preveure les mesures necessàries de transició per a una 
correcta oferta educativa en l’actual escola de Can Peri-
quet, de Palau-solità i Plegamans, i altres centres afec-
tats.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

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

Resolució 595/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre la construcció de l’Escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00944/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 19, 03.05.2012, DSPC-C 306

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 3 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la construcció de l’Escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles (tram. 250-0944/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 58837 i 58979).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

a) Acceptar definitivament els terrenys cedits per l’Ajun-
tament de Canovelles (Vallès Oriental), per tal que el 
Departament d’Ensenyament hi construeixi l’Escola Els 
Quatre Vents.

b) Agilitar al màxim, un cop recepcionat el solar, els trà-
mits per a iniciar els treballs de redacció del projecte 
constructiu de l’Escola Els Quatre Vents a Canovelles.

c) Incloure, al més aviat possible, la licitació i la cons-
trucció de l’Escola Els Quatre Vents, a Canovelles, en el 
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per al 2013.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina
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Resolució 596/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’un nou institut 
escola a Sant Joan de les Abadesses
Tram. 250-00924/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 19, 03.05.2012, DSPC-C 306

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 3 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la construcció d’un nou institut 
escola a Sant Joan de les Abadesses (tram. 250-0924/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 58834 i 58981).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les actu-
acions següents sense augmentar el dèficit de la Genera-
litat previst per a aquest any 2012: 

a) Complir el punt 5 de l’acord polític que acompanya 
l’acord entre Convergència i Unió, el Govern i el Partit 
Popular de Catalunya per als pressupostos del 2012.

b) Impulsar la construcció d’un nou institut escola en 
l’emplaçament facilitat per l’Ajuntament de Sant Joan de 
les Abadesses (Ripollès).

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

d) Determinar una solució d’emplaçament provisional, 
per al curs 2012-2013, per a assegurar l’oferta d’ensenya-
ment secundari a Sant Joan de les Abadesses, mentre no 
es disposi del nou centre educatiu.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

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

Resolució 597/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les accions davant el Govern de 
l’Estat perquè reguli les inversions finance-
res especulatives sobre béns alimentaris de 
primera necessitat
Tram. 250-00973/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 12, 04.05.2012, DSPC-C 307

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió tin-
guda el 4 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre les accions davant el Govern de 
l’Estat perquè reguli les inversions financeres especula-
tives sobre béns alimentaris de primera necessitat (tram. 
250-00973/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre 
totes les accions necessàries davant el Govern de l’Estat 
per tal que reglamenti, en l’àmbit de les seves compe-
tències, la prohibició de les inversions financeres espe-
culatives sobre béns alimentaris de primera necessitat i 
promogui en el si de la Unió Europea una posició cla-
ra contra aquestes pràctiques, en el marc de la reforma 
de la Directiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, del 21 d’abril de 2004, relativa als mercats d’ins-
truments financers, que inclogui més transparència, la li-
mitació estricta de les posicions especulatives i la prohi-
bició de les eines financeres clarament especulatives amb 
els aliments.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

La secretària en funcions El vicepresident de la Comissió
de la Comissió  en funcions de president
M. Assumpció Laïlla i Jou Joan Boada Masoliver

Resolució 598/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el respecte a la vida, la integritat 
física i els drets dels habitants d’El Regadío, 
a Guatemala, i del cooperant català Ricard 
Busquets
Tram. 250-00993/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 12, 04.05.2012, DSPC-C 307

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió tin-
guda el 4 de maig de 2012, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el respecte a la vida, la integritat 
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física i els drets dels habitants d’El Regadío, a Guatema-
la, i del cooperant català Ricard Busquets (tram. 250-
00993/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 61674).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya demana que es respecti la 
vida, la integritat física i els drets dels habitants d’El Re-
gadío, a Guatemala, i del cooperant català Ricard Bus-
quets.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant el Govern de l’Estat perquè 
en les seves relacions amb el Govern de Guatemala de-
fensi el diàleg per a la resolució de conflictes socioam-
bientals a la comunitat d’El Regadío, d’acord amb els 
instruments jurídics nacionals i internacionals de drets 
humans, i denunciï agressions als drets humans de la po-
blació local i dels cooperants destacats a la regió.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

La secretària en funcions El vicepresident de la Comissió
de la Comissió  en funcions de president
M. Assumpció Laïlla i Jou Joan Boada Masoliver

Resolució 599/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es reitera la presentació a la 
Mesa del Congrés dels Diputats de la Pro-
posició de llei del Fons per a l’homogeneït-
zació, el rescat selectiu i la subvenció de pe-
atges
Tram. 270-00014/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 32, 09.05.2012, DSPC-P 53

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de maig 
de 2012, ha debatut la proposta de la Junta de Portaveus 
per la qual es reitera la presentació a la Mesa del Con-
grés dels Diputats de la Proposició de llei del Fons per 
a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de 
peatges.

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 184.1 
del Reglament, ha adoptat la següent: 

Resolució 599/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual es reitera la presentació a la Mesa 
del Congrés dels Diputats de la Proposició  
de llei del Fons per a l’homogeneïtzació,  
el rescat selectiu i la subvenció de peatges

El Parlament de Catalunya reitera la presentació a la Me-
sa del Congrés dels Diputats de la 

Proposició de llei del Fons  
per a l’homogeneïtzació, el rescat  
selectiu i la subvenció de peatges

Exposició de motius

Avui dia les infraestructures són una eina fonamental per 
a fer una política econòmica eficaç, que incideixi posi-
tivament en un desenvolupament econòmic harmònic i 
equilibrat de tota la població i del territori. Els sistemes 
de comunicació i de transport afecten, sens dubte, el mo-
del social, demogràfic i econòmic i la qualitat de vida de 
tot un país.

En aquest sentit, cal no oblidar que Catalunya ha sofert 
un llarg període en què les inversions en infraestructures 
han estat molt per sota del que la realitat econòmica i les 
necessitats dels ciutadans requerien, ja que tots els indi-
cadors socioeconòmics –el volum de població, el nombre 
de vehicles i de permisos de conduir, l’accidentalitat i la 
intensitat mitjana diària de pas de vehicles– feien palesa 
la necessitat d’infraestructures noves i millors. Aquesta 
situació desfavorable es deu al fet que, tradicionalment, 
la contenció de la despesa de les diferents administra-
cions actuants s’ha fet a costa de la inversió: els darrers 
vint anys, malgrat que a Catalunya es concentra el 16% 
de la població de l’Estat, la inversió pública estatal des-
tinada a les vies de Catalunya no ha superat la mitjana 
del 8,5% del total de les inversions de l’Estat en carrete-
res (tot i la inflexió que hi ha hagut en els darrers anys, 
amb uns percentatges d’entre el 16 i el 18%, els quals cal, 
com a mínim, mantenir en el futur); així mateix, l’esforç 
inversor de la resta d’administracions –la Generalitat i 
els ajuntaments– en infraestructures viàries no supera el 
13% de les inversions totals. Amb aquesta escassa inver-
sió, no és estrany que, després d’una mobilitat progressi-
vament creixent en les vies de comunicació principals, 
s’hagi arribat a produir la situació actual de congestió i 
saturació.

És per això que una política correcta d’infraestructu-
res a Catalunya requereix incrementar la inversió públi-
ca, assignar recursos preferentment a les infraestructu-
res amb un potencial elevat d’incidència en l’increment 
de la productivitat i fer una gestió eficient. A més, cal 
fer una planificació sostenible per a preveure l’increment 
de la demanda dels serveis de transport de mercaderies 
i de passatgers en el futur immediat, i també cal aproxi-
mar-se a Europa i a les condicions que la Unió Europea 
exigeix per a la xarxa transeuropea: permetre una utilit-
zació òptima de les capacitats existents, cobrir tot el ter-
ritori, tenir en compte l’increment de les xarxes viàries 
de la resta de països de la conca mediterrània i, sobretot, 
oferir als usuaris infraestructures i serveis en unes con-
dicions econòmiques satisfactòries. Només així es podria 
evitar la discriminació que signifiquen els peatges actu-
als: a Catalunya es concentra el 18% dels peatges amb 
concessió estatal; comptant també els peatges de conces-
sió de la Generalitat, un 34% de les vies de pagament de 
tot l’Estat són a Catalunya i, en canvi, només al voltant 
del 5% de les autovies gratuïtes –tot i les noves infraes-
tructures en execució–, un percentatge molt per sota que 
el d’altres comunitats.

Aquesta situació, a banda del greuge comparatiu que sig-
nifica, comporta tota mena de perjudicis per a l’econo-



14 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 315

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 18

mia de Catalunya: un cost molt elevat per als usuaris, una 
minva de competitivitat de la indústria de Catalunya res-
pecte a la de la resta dels territoris de l’Estat i una pena-
lització també de la competitivitat interna, en encarir el 
cost del transport i gravar l’economia domèstica dels usu-
aris que es desplacen per raons de feina.

Entre les alternatives que fins ara han proposat les di-
verses administracions responsables, hi ha: la reducció 
de l’impost sobre el valor afegit (IVA) a un tipus reduït 
del 7%, i el plantejament d’establir un tipus molt reduït, 
del 3%, que seria possible si el peatge passés d’ésser un 
preu públic a ésser una taxa; l’ampliació de la durada de 
les concessions a canvi de la reducció dels peatges –ate-
nent-se al supòsit de modificació per raons d’interès pú-
blic–, la qual cosa significa pagar menys però durant més 
temps; la renúncia a l’increment anual del preu del peatge 
en funció de l’augment del cost de la vida; la negociació 
amb els concessionaris perquè s’avinguin a ampliar el ca-
pital social i perquè s’obrin a la participació de les ad-
ministracions, per a poder forçar descomptes i rebaixes 
de les tarifes; la recerca de fórmules de compensació en-
tre concessions, com ara negociar amb els concessiona-
ris que tenen la titularitat de més d’una autopista perquè 
no incrementin els peatges uniformement, sinó en funció 
de la rendibilitat i de la necessitat de guiar els fluxos de 
trànsit, i, finalment, el canvi en el sistema d’amortització, 
oferint exempcions fiscals a canvi de reduir els terminis 
de la concessió.

Tanmateix, tant extingir la concessió mitjançant la fór-
mula del rescat per l’Administració, per tal que aquesta 
n’assumeixi directament la gestió, com suprimir el ser-
vei per raons d’interès públic o perquè no es pot explotar 
el servei com a conseqüència d’acords que l’Administra-
ció ha adoptat amb posterioritat al contracte, són supòsits 
regulats per la legislació general en matèria de contrac-
tes de les administracions públiques i per la mateixa Llei 
de l’Estat d’autopistes de peatge, però són frenats per les 
mateixes disposicions legals, les quals estableixen, entre 
els efectes de les diverses causes de resolució, el paga-
ment de compensacions substancioses, de què són bene-
ficiàries les empreses concessionàries. Així mateix, les 
disposicions legals no obliguen a l’equilibri econòmic i 
financer de les concessions quan el balanç és extrema-
ment positiu, mentre que sí que ho fan en els casos de 
baixa rendibilitat.

Per aquestes raons, es fa necessari d’establir mecanismes 
que limitin els costos socials d’aquestes infraestructures 
d’utilitat pública, mitjançant programes que homogene-
ïtzin els peatges, incloent-hi el rescat selectiu dels trams 
més vinculats a la mobilitat obligada. A aquest efecte, 
és imprescindible crear un fons de recursos que es no-
dreixi de l’afectació dels ingressos tributaris en concepte 
d’impost de societats i d’impost sobre el valor afegit que 
ingressen les empreses concessionàries en la hisenda pú-
blica.

Amb la voluntat de racionalitzar la gestió d’aquest fons 
i ajustar-lo al màxim al disseny constitucional de l’Es-
tat, es proposa que correspongui d’executar-lo a les co-
munitats autònomes que tinguin infraestructures viàries 
de peatge en el seu territori, i que els criteris d’assignació 
territorial dels recursos sigui proporcional al pes de la 
recaptació d’aquests peatges respecte al total de l’Estat.

Capítol I

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és crear i regular un fons de re-
cursos per a limitar els costos socials de les infraestruc-
tures viàries de peatge.

Article 2. Creació del Fons per a 
l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la 
subvenció de peatges 

1. Es crea el Fons per a l’homogeneïtzació, el rescat se-
lectiu i la subvenció de peatges, que té per objecte dotar 
els programes d’homogeneïtzació de peatges, de rescat 
selectiu i de subvenció dels usuaris habituals.

2. Els objectius de l’apartat 1 s’han de complir en els ter-
mes establerts per la legislació vigent i les condicions es-
tipulades contractualment en el moment de la concessió.

Article 3. Recursos del Fons

El Fons es nodreix, de manera cumulativa: 

a) Dels recursos que provenen de l’afectació del producte 
d’impostos estatals i autonòmics generats per les socie-
tats concessionàries d’autopistes de peatge.

b) De les donacions anuals establertes pels pressupostos 
estatals i autonòmics.

c) De recursos provinents de les societats concessionàries 
d’autopistes.

Capítol II

Article 4. Afectació dels recursos

1. El Govern afecta com a recursos del Fons el producte 
de la recaptació anual obtinguda en concepte de l’impost 
de societats i l’impost sobre el valor afegit, ingressat en la 
hisenda pública per qualsevol de les societats anònimes 
constituïdes d’acord amb l’article 8.2 de la Llei de l’Estat 
8/1972, del 10 de maig, de construcció, conservació i ex-
plotació d’autopistes en règim de concessió.

2. En el cas que els impostos especificats per l’apartat 1 
siguin considerats parcialment cedibles a les comunitats 
autònomes de règim comú, els imports afectats d’acord 
amb el que estableix l’apartat 1 són imputats íntegrament 
al tram estatal.

Capítol III

Article 5. Execució del Fons

1. El Fons, per a la reversió de les infraestructures viàries 
en règim de concessió, s’ha d’executar mitjançant la cre-
ació de fons autonòmics en les comunitats en el territori 
de les quals estiguin implantats els peatges de les vies 
objecte de concessió.

2. El Fons de l’Estat té, exclusivament, la funció de re-
captar els recursos no autonòmics adscrits al Fons creat 
per aquesta Llei.
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3. Les comunitats autònomes han de destinar al Fons els 
recursos generats pels impostos autonòmics, ja siguin 
propis, cedits o compartits, que generin les societats con-
cessionàries d’autopistes implantades en llurs territoris.

4. El pressupost estatal i els pressupostos autonòmics 
anualment han de dotar de recursos el Fons creat per 
aquesta Llei.

Article 6. Repartiment del Fons de l’Estat

1. L’Administració General de l’Estat ha de consignar en 
els pressupostos anuals la quantitat total a transferir a les 
comunitats autònomes en concepte del Fons.

2. El repartiment del Fons de l’Estat entre les diverses co-
munitats autònomes s’ha de fer de manera proporcional 
al pes de la recaptació dels peatges situats en el territori 
de cada comunitat respecte al conjunt de l’Estat.

Disposicions transitòries

Primera. Creació de fons propis de les 
comunitats autònomes de règim comú

Abans del 31 de desembre de l’any en què entra en vigor 
aquesta Llei, les comunitats autònomes de règim comú 
han d’haver creat llur propi fons, el qual pot ésser adscrit, 
perquè el gestioni, a un organisme públic de gestió direc-
ta dependent de la comunitat autònoma.

Segona. Mesures a emprendre pels governs 
autonòmics i calendari d’aplicació

En el termini de sis mesos a partir de l’aprovació d’aques-
ta Llei, cada govern autonòmic ha de determinar els peat-
ges que han d’ésser eliminats, la reducció que s’ha d’apli-
car a la resta i altres mesures a emprendre. S’ha d’establir 
un calendari per a complir aquests objectius.

Disposició final. Desenvolupament i aplicació

El Govern i les comunitats autònomes, en l’àmbit de llurs 
competències respectives, poden dictar totes les dispo-
sicions que calguin per a desenvolupar i aplicar aquesta 
Llei.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

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

1.15. MOCIONS

Moció 96/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el canal Segarra-Garrigues
Tram. 302-00135/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 32, 10.05.2012, DSPC-P 54

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de maig 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el futur i els compromisos amb relació al canal Se-
garra-Garrigues (tram. 302-00135/09), presentada per la 
diputada Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 63802), pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 64164 i 64189), pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 64191) i pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva (reg. 64196).

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) Considerar el canal Segarra-Garrigues com una infra-
estructura imprescindible i irrenunciable per al desenvo-
lupament del sector agrari i de la indústria agroalimentà-
ria de les comarques de Lleida.

b) Afinar el pla d’usos i de gestió i la declaració d’impac-
te ambiental del canal Segarra-Garrigues per a introdu-
ir-hi els tipus de regs i de conreus que es poden portar a 
terme.

c) Posar en marxa els plans pilot per a regar en zones 
ZEPA, a fi de demostrar la compatibilitat entre el reg i la 
supervivència dels ocells.

d) Facilitar als usuaris del canal Segarra-Garrigues la 
concertació de crèdits a llarg termini amb un període 
de carència i donar-los ajuts per a la modernització del 
reg perquè l’aigua del canal els sigui més assequible. En 
aquest sentit, per a donar seguretat jurídica als regants 
perquè puguin programar les inversions, cal establir una 
fórmula que permeti calcular el preu de l’aigua durant els 
propers vint-i-cinc anys i no penalitzar les parcel·les amb 
un reg de suport de 1.500 m³/ha/any.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català
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Moció 97/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques de seguretat
Tram. 302-00136/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 32, 10.05.2012, DSPC-P 54

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de juliol 
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 de seguretat (tram. 302-00136/09), 
presentada pel diputat Jaume Bosch i Mestres, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 64163), pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 64187), 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
64192), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 64198) i pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 64217).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva preocu-
pació per l’evolució de les dades relatives a morts i ferits 
greus en accidents de trànsit durant els primers mesos del 
2012, de manera molt especial a les carreteres de la de-
marcació de Lleida, i insta el Govern a donar compte, en 
el marc de la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària, 
de l’execució del Pla de seguretat viària 2010-2013 i del 
grau d’assoliment dels objectius establerts, i a presentar, 
si escau, una proposta d’actuació per a intentar redreçar 
la situació i assolir els objectius que no hagin estat asso-
lits.

2. El Parlament de Catalunya expressa la seva preocu-
pació per l’evolució de les dades relatives a les hectàrees 
cremades en incendis forestals durant els primers mesos 
del 2012 i insta el Govern a: 

a) Fer que, abans de l’estiu, els consellers d’Interior i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural informin davant de la Comissió d’Interior de la 
campanya de prevenció d’incendis per al 2012.

b) Presentar davant de la Comissió d’Interior un informe 
que tingui per objecte concretar el grau de compliment 
de les recomanacions de la Resolució 662/VIII del Parla-
ment de Catalunya, per la qual s’aprova el dictamen de la 
Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan, i determinar les actuacions que té previstes 
per als anys 2012 i 2013, desglossades per exercicis, per a 
complir completament les dites recomanacions.

c) Informar dels treballs que ha dut a terme el gabinet de 
crisi que es va constituir al març.

3. El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupa-
ció per l’evolució de les dades relatives a morts per ac-
cions violentes, entre les quals les relatives a les dones 
mortes per violència masclista, durant els primers mesos 

del 2012 i insta el Govern a presentar-li un informe sobre 
aquests fets al més aviat possible.

4. El Parlament de Catalunya lamenta els perjudicis i 
les molèsties que l’aprovació de la Llei 5/2012, del 20 de 
març, de mesures fiscals, financeres i administratives i 
de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, ha causat a les entitats i federacions esportives 
que organitzen competicions per vies interurbanes; ex-
pressa la seva predisposició a tramitar, de la manera més 
ràpida que permeti el Reglament, les iniciatives legislati-
ves encaminades a solucionar definitivament aquest pro-
blema, i insta el Govern a adoptar de manera immediata 
mesures que permetin pal·liar-ne els efectes.

5. El Parlament de Catalunya constata que la missió dels 
cossos policials és garantir l’exercici del dret de manifes-
tació i reunió dels qui l’exerceixen, i també la seguretat i 
llibertat dels ciutadans, d’acord amb la legislació vigent.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
contactes de manera immediata amb tots els grups i sub-
grups parlamentaris per a intentar definir una política 
consensuada de seguretat per a les mobilitzacions ciuta-
danes que garanteixi els drets dels ciutadans, i a aïllar so-
cialment els grups minoritaris que utilitzen la violència. 
El Govern ha de portar la definició d’aquesta política al 
Consell de Seguretat de Catalunya perquè els agents so-
cials i les entitats que l’integren la debatin.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

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

Moció 98/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre els recursos per a l’educació no univer-
sitària i les decisions en política educativa
Tram. 302-00138/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 32, 10.05.2012, DSPC-P 54

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de maig 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els recursos per a l’educació no universitària i les 
decisions en política educativa (tram. 302-00138/09), 
presentada per la diputada Anna Simó i Castelló, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64193).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya constata la deslleialtat ins-
titucional del Ministeri d’Educació per haver imposat 
unes normes a l’Administració educativa catalana per 
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mitjà del Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de me-
sures urgents de racionalització de la despesa pública en 
l’àmbit educatiu; la manca de respecte cap a la voluntat i 
la capacitat de la Generalitat d’exercir polítiques educa-
tives pròpies, i la ineficàcia de les mesures del dit Reial 
decret llei i la seva afectació sobre la qualitat educativa.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre la 
possible inconstitucionalitat del Reial decret llei 14/2012, 
del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de 
la despesa pública en l’àmbit educatiu. En cas de con-
firmar-se’n la inconstitucionalitat o antiestatutarietat, el 
Govern ha d’actuar d’acord amb el dictamen amb l’ob-
jectiu d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant 
del Tribunal Constitucional.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a quantifi-
car i lliurar als grups parlamentaris la xifra de l’impacte 
en la despesa que comportaria per al Departament d’En-
senyament l’aplicació del Reial decret llei 14/2012, del 20 
d’abril, de mesures urgents de racionalització de la des-
pesa pública en l’àmbit educatiu, i de les previsions de 
revisió a la baixa de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a atendre 
de manera urgent les demandes sobre el finançament de 
les llars d’infants que l’Associació Catalana de Municipis 
i la Federació de Municipis de Catalunya van presentar 
conjuntament el 20 d’abril al Departament d’Ensenya-
ment per a resoldre la situació crítica del món local res-
pecte a la viabilitat dels centres educatius per a infants de 
zero a tres anys: 

a) Disposar els recursos necessaris, suficients i correctes, 
d’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
per a mantenir les actuals llars d’infants municipals crea-
des per acord parlamentari i, així, fer front a les necessi-
tats educatives dels municipis en benefici de les famílies 
i del benestar social dels ciutadans.

b) Incrementar fins a 1.600 euros la bestreta de 1.300 eu-
ros anunciada pel Departament d’Ensenyament per al 
curs 2011-12 i mantenir aquest import per als cursos se-
güents.

c) Atendre la voluntat de les associacions d’ens locals 
de fer sostenible la provisió pública de serveis educa-
tius d’infància mentre s’estableixi un marc estable de col-
laboració i coresponsabilitat entre les administracions 
educatives.

d) Adoptar les mesures necessàries per a permetre la sos-
tenibilitat i l’optimació del model de llars d’infants.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar 
l’ordre d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants 
per a l’escolarització de nens de zero a tres anys en situ-
acions socioeconòmiques desfavorables per al curs 2011-
2012 i mantenir com a mínim l’import per alumne del 
curs 2010-2011 (735 euros).

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Concretar, abans de la fixació de les taxes i els preus 
municipals i la inscripció per al curs 2012-2013, l’import 
i el termini de pagament del 50% restant de la transferèn-
cia a les escoles municipals de música i dansa.

b) Comprometre’s a iniciar de manera immediata la pla-
nificació conjunta tant del mapa dels ensenyaments artís-
tics com del finançament per als propers anys, que ha de 
garantir la sostenibilitat, continuïtat i qualitat de les esco-
les municipals de música i dansa.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a comuni-
car per escrit de manera immediata els canvis del sistema 
de gestió i del sistema de beques i de bonificacions a les 
llars d’infants de titularitat del Departament d’Ensenya-
ment previstos per al curs 2012-2013, i a garantir els re-
cursos suficients per a mantenir el suport a les famílies 
amb necessitats econòmiques, les instal·lacions i la qua-
litat educativa.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012

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

Moció 99/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la defensa dels drets dels inversors indi-
viduals afectats per la comercialització irre-
gular de participacions preferents
Tram. 302-00140/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 32, 10.05.2012, DSPC-P 54

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de maig 
de 2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les actuacions i les mesures que pensa prendre per 
als afectats per les participacions preferents (tram. 302-
00140/09), presentada pel diputat Albert Rivera Díaz, del 
Subgrup Parlamentari Ciutadans, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 64183), pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 64195), 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 64216) i pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 64218).

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

Moció

El Parlament de Catalunya, amb relació als efectes de la 
comercialització de participacions preferents a inversors 
individuals: 

a) Manifesta la seva reprovació a la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors (CNMV) per l’omissió dels seus 
deures de supervisió, control i regulació de la comerci-
alització de les participacions preferents a inversors in-
dividuals.

b) Manifesta la seva reprovació a l’actuació de les enti-
tats financeres que han comercialitzat productes com les 
participacions preferents a inversors individuals que teni-
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en un perfil que no es corresponia amb el perfil de client 
susceptible de contractar aquest tipus de producte finan-
cer.

c) Insta el Govern a fer les gestions pertinents davant el 
Govern de l’Estat perquè coordini amb la CNMV la re-
visió general dels tests de conveniència, amb la finalitat 
de verificar que el contracte de subscripció de participa-
cions preferents, o de qualsevol altre producte financer 
de risc, s’ajusti al perfil de risc del contractant, i perquè, 
en els casos en què el producte no fos adequat al perfil de 
coneixements sobre productes financers del contractant 
o no s’adeqüés als riscos que manifestava estar disposat 
a assumir, prengui les mesures correctives pertinents. 
L’esmentada revisió dels tests, per a garantir l’objectivitat 
dels resultats, hauria d’ésser portada a terme o supervisa-
da per un organisme independent.

d) Insta el Govern a fer les gestions pertinents davant el 
Govern de l’Estat perquè insti la CNMV a complir en el 
futur amb majors garanties les funcions que li atribueix 
la legislació en matèria de comercialització de productes 
financers a inversors individuals i perquè posi en pràctica 
totes les mesures necessàries perquè les entitats finance-
res puguin aplicar amb major rigor les normes de con-
ducta que estableix el títol VII de la Llei 47/2007, del 19 
de desembre, per la qual es modifica la Llei 24/1988, del 
28 de juliol, del mercat de valors.

e) Insta el Govern a fer les gestions pertinents davant el 
Govern de l’Estat perquè insti el Banc d’Espanya a pro-
moure les accions necessàries perquè es faci efectiva la 
devolució del capital inicial a les persones que van subs-
criure participacions preferents en plena vigència de la 
normativa europea MiFID (directiva relativa als mercats 
d’instruments financers) i que han presentat un perfil in-
versor de desconeixement dels productes financers i de 
baixa tolerància al risc.

f) Insta el Govern a coordinar amb l’Agència Catalana 
del Consum la verificació del compliment, per les entitats 
comercialitzadores d’aquests productes, de la normativa 
de consum i de totes les mesures de protecció al consu-
midor recollides en el Codi de consum de Catalunya, es-
pecialment les mesures referides a la protecció de perso-
nes grans, qualificades com un «col·lectiu especialment 
protegit» per l’article 121-3 del dit Codi.

g) Insta el Govern i l’Agència Catalana del Consum a ac-
tuar com a mediadores amb les entitats financeres catala-
nes, amb l’objectiu d’assegurar un compromís de liquidi-
tat per part d’aquestes entitats per a cobrir les necessitats 
financeres immediates, tant objectives com subjectives, 
dels consumidors que han contractat participacions pre-
ferents, i sol·licitar als consells d’administració i assem-
blees generals de les entitats financeres catalanes el re-
emborsament immediat del 100% del capital invertit en 
participacions preferents als consumidors amb un perfil 
de risc conservador (segons l’experiència inversora prè-
via, cultura financera i formació) que buscaven una in-
versió a termini fix amb capital garantit i que ja hagin 
sol·licitat el reemborsament (venda al 100% en el mercat 
secundari) o les necessitats dels quals no hagin estat sa-
tisfetes amb qualsevol oferta de bescanvi per altres pro-
ductes d’iguals o similars característiques de risc oferts 
per les entitats, i a intercedir a més davant els òrgans es-

mentats per procurar una sortida adequada per a la resta 
d’afectats que impliqui productes garantits més líquids i 
amb un termini de venciment més baix que el que els 
correspongui.

h) Insta el Govern a obrir expedient a totes les entitats fi-
nanceres catalanes que han comercialitzat participacions 
preferents a inversos individuals i, si s’escau, a sancionar 
aquestes entitats financeres catalanes, en cas de vulnera-
ció de la legislació europea, estatal i autonòmica que es-
tableix els requisits legals per a la comercialització de les 
participacions preferents, i insta l’Agència Catalana del 
Consum, a aquest efecte, a incoar expedients sanciona-
dors a les entitats financeres denunciades.

i) Insta el Govern a elaborar i fer públic un cens autonò-
mic d’inversors individuals catalans afectats com a con-
sumidors per la comercialització de participacions pre-
ferents.

j) Insta el Govern a prestar a totes les associacions de 
consumidors que defensen els drets dels usuaris de les 
entitats financeres suport i col·laboració en les actuacions 
d’informació i orientació als afectats i de denúncia de les 
irregularitats comeses en les relacions de consum en la 
fase de contractació i comercialització de productes com 
les participacions preferents.

k) Insta el Govern a posar a disposició de les persones 
afectades per la comercialització de participacions prefe-
rents els serveis de l’Agència Catalana de Consum, en col-
laboració amb les entitats de defensa dels consumidors i 
usuaris de banca, per tal que puguin rebre la informació, 
l’orientació i l’assessorament necessaris.

l) Insta el Govern a informar tots els grups parlamentaris 
del compliment de totes les mesures que impulsa aques-
ta moció.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2012

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les concessi-
ons de peatges a la xarxa de carreteres
Tram. 300-00158/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 32, tinguda el 09.05.2012 (DSPC-
P 53).
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Interpel·lació al Govern sobre les darreres 
mesures del Govern de l’Estat en matèria de 
salut
Tram. 300-00159/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 32, tinguda el 09.05.2012 (DSPC-
P 53).

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a garantir la sostenibilitat del sistema 
públic de salut
Tram. 300-00160/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 32, tinguda el 09.05.2012 (DSPC-
P 53).

Interpel·lació al Govern sobre la Llei orgànica 
del poder judicial i la planta i la demarcació 
judicials
Tram. 300-00161/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 32, tinguda el 09.05.2012 (DSPC-
P 53).

Interpel·lació al Govern sobre la situació fi-
nancera del sistema de ciència, recerca i in-
novació
Tram. 300-00162/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 32, tinguda el 09.05.2012 (DSPC-
P 53).

Interpel·lació al Govern sobre el bilingüisme 
en l’Administració
Tram. 300-00163/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 32, tinguda el 09.05.2012 (DSPC-
P 53).

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 6/2012, referent a la tutela financera de 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat, corres-
ponent al 2008
Tram. 258-00021/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es mo-
difiquen les directives 1999/4/CE, 2000/36/
CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE i 2001/114/CE 
pel que fa als poders que s’atorguen a la Co-
missió
Tram. 295-00195/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del Regla-
ment, ha conegut la proposta.
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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 creació de l’impost so-
bre els dipòsits de clients a les entitats de 
crèdit
Tram. 202-00068/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 32, tinguda el 10.05.2012 (DSPC-P 54)

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 32, tinguda el 
10.05.2012 (DSPC-P 54), ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de l’Escola Sant Iscle, de Vidreres
Tram. 250-00876/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 19, tinguda el 03.05.2012 (DSPC-C 
306).

Proposta de resolució sobre l’assignació 
d’una partida pressupostària per a la cons-
trucció de l’Escola de Can Montllor, l’Insti-
tut Aymerigues i l’Escola Sala i Badrines, a 
Terrassa
Tram. 250-00900/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 19, tinguda el 03.05.2012 (DSPC-C 
306).

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Abril, de la Canonja
Tram. 250-00912/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 19, tinguda el 03.05.2012 (DSPC-C 
306).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 19, tinguda el 03.05.2012 (DSPC-C 
306).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 19, tinguda el 03.05.2012 (DSPC-C 
306).
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Proposta de resolució sobre l’aprovació de-
finitiva del projecte i la construcció del nou 
edifici de l’Escola Jacint Verdaguer, de la 
Granada
Tram. 250-00925/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 19, tinguda el 03.05.2012 (DSPC-C 
306).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 19, tinguda el 03.05.2012 (DSPC-C 
306).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’equipament i les instal·lacions de la Llar 
d’infants La Pomera, de Sant Joan Despí
Tram. 250-00938/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 19, tinguda el 03.05.2012 (DSPC-C 
306).

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos respecte a l’Institut Esco-
la Els Còdols i l’Escola Marta Mata, del Ven-
drell
Tram. 250-00943/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 19, tinguda el 03.05.2012 (DSPC-C 
306).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 19, tinguda el 03.05.2012 (DSPC-C 
306).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les conseqüències per a la Ge-
neralitat de la Llei d’estabilitat pressupostà-
ria i el nou escenari econòmic i financer de 
l’Estat
Tram. 302-00137/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 32, tin-
guda el 10.05.2012 (DSPC-P 54).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques públiques en ma-
tèria de cohesió social i reactivació econò-
mica arran dels pressupostos generals de 
l’Estat per al 2012
Tram. 302-00139/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 32, tin-
guda el 10.05.2012 (DSPC-P 54).
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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 modificació de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Co-
di civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques
Tram. 200-00013/09

Nomenament d’una relatora

Nomenament de la relatora d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projec-
te de llei de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques (tram. 200-00013/09) s’ha reunit el 
dia 8 de maig de 2012 i, d’acord amb el que disposa l’arti-
cle 109.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat rela-
tora la diputada Elena Ribera i Garijo.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Elena Ribera i Garijo, G. P. de Convergència i Unió; Ag-
nès Pardell Veà, G. P. Socialista; María José Garcia Cu-
evas, G. P. del Partit Popular; Salvador Milà i Solsona, 
G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia, G. P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya; Carmen de Rivera i Pla, S. P. 
Ciutadans

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei per la qual s’estableix l’a-
plicació a l’Ajuntament de Reus del règim d’or-
ganització dels municipis de gran població
Tram. 202-00038/09

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en sessió tinguda el 
2 de maig de 2012, ha nomenat la ponència que ha d’ela-
borar l’Informe sobre 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) i les esmenes presentades, d’acord amb 
l’article 109.1 i concordants del Reglament del Parla-
ment. La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Carles Pellicer i Punyed

Grup Parlamentari Socialista

Josep Maria Sabaté Guasch

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Alícia Alegret Martí

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

Hortènsia Grau Juan

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Sergi de los Ríos i Martínez

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència

Alfons López i Tena

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Proposició de llei de segregació del terme 
municipal de Naut Aran de la Reserva Nacio-
nal de Caça de l’Alt Pallars - Aran
Tram. 202-00075/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 32, tinguda el 09.05.2012 (DSPC-P 53).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

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 15.05.2012 al 21.05.2012).

Finiment del termini: 22.05.2012; 09:30 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, d’educació
Tram. 202-00083/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 63801 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlamento

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grupo 
Parlamentario del Partido Popular de Catalunya, Josep 
Enric Millo i Rocher, Portavoz, Santi Rodríguez i Ser-
ra, Portavoz Adjunto, Maria Dolors Montserrat i Culleré, 
Maria José Garcia Cuevas, Eva Garcia Rodríguez, Do-
lors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Alícia Alegret 
i Martí, Sonia Esplugas González, Sonia Egea Pérez, Pe-
re Calbó i Roca, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas 
Zurilla, Rafael López i Rueda, José Antonio Coto Ro-
quet, Juan Milián Querol i Jordi Roca Mas, diputadas y 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Popular 
de Catalunya, según lo dispuesto en el artículo 100, apar-
tado b), del Reglamento de la Cámara, presentan la sigui-
ente proposición de ley.

Exposición de motivos

I

El Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 12/2009, de 
10 de julio, de Educación, que lleva a cabo el desarro-
llo normativo del Estatuto de Autonomía de Catalunya, 
LO 6/2006, de 19 de julio, en el ámbito de la Educación. 
El citado Estatuto de Autonomía de Catalunya (EAC de 
ahora en adelante), en la propuesta aprobada por el Ple-
no del Parlament en sesión de 30 de septiembre de 2005, 
establecía, en su artículo 6, que el catalán, como lengua 
propia de Cataluña, será la lengua de «uso normal y pre-
ferente» de las Administraciones públicas.

Asimismo, el art. 35 EAC establece en su apartado 1 que 
«todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza 
en catalán», omitiendo cualquier referencia a la lengua 
castellana en este ámbito, de manera que dicho precepto 
señala a continuación que «el catalán debe utilizarse nor-
malmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la 
enseñanza universitaria y en la no universitaria».

Con base en estos artículos del EAC, la Ley 12/2009, 
de Educación (LEC de ahora en adelante), determinó el 
carácter del catalán como lengua de uso normal y vehi-
cular en la enseñanza, en atención a su condición de len-
gua propia de Cataluña. De hecho, lengua de uso normal 
y preferente en la enseñanza.

De acuerdo con esta ley la Generalitat mantiene vigente 
un modelo educativo de inmersión lingüística en catalán, 
donde la presencia del castellano se limita a su enseñan-
za como materia curricular. En este modelo de inmersión 
lingüística la única lengua de uso normal y vehicular en 
la enseñanza es el catalán. El castellano queda exclui-
do como lengua docente y de uso normal en cualquier 
actividad educativa, que no sea el estudio de la materia 
«Lengua y literatura castellanas», así como en las comu-

nicaciones internas y externas, con y entre alumnos, pa-
dres o terceros, de los centros educativos.

Este modelo de inmersión lingüística, en contra de las 
reiteradas afirmaciones de distintas instancias políticas 
catalanas, nunca ha sido avalado por el Tribunal Consti-
tucional, que en la Sentencia 337/94, de 23 de diciembre, 
manifestó que, si bien es «[...] legítimo que el catalán, 
en atención al objetivo de normalización lingüística en 
Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de 
bilingüismo [...]», este sistema debe establecerse siem-
pre con el límite «de la no exclusión del castellano como 
lengua docente», pues, en ese caso, ya no estaríamos an-
te un modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo 
integral, sino ante un modelo de inmersión lingüística 
monolingüe, absolutamente incompatible con lo prescri-
to en los artículos 3 y 27 de la CE (STC 337/1994, FJ 10). 
Por tanto, ambas lenguas deberán tener una proporción 
suficiente en el sistema educativo que garantice que, al 
término del período de escolarización, los alumnos co-
nozcan ambas de un modo adecuado. Esto implica, por 
tanto, que no sólo debe haber clases de castellano, sino 
que debe haber clases en castellano, al objeto de «ga-
rantizar el derecho de los ciudadanos a recibir, durante 
los estudios básicos en los Centros docentes de Cataluña, 
enseñanza en catalán y en castellano» (STC 337/1994, 
FJ 10).

El Tribunal Constitucional estableció, en esa Sentencia, 
un límite adicional al modelo de bilingüismo con prefe-
rencia por la lengua catalana, el respeto a los objetivos 
propios del sistema educativo para asegurar la plenitud 
del derecho a la educación que la Constitución reconoce, 
con objeto de que el rendimiento educativo de los alum-
nos no resulte apreciablemente inferior al que hubieran 
alcanzado de haber recibido la enseñanza en su lengua 
habitual. De no existir esta garantía, el modelo lingüísti-
co de la enseñanza no sólo estaría vulnerando el derecho 
a la educación sino también el derecho a la igualdad re-
conocido en el artículo 14 de la Constitución.

II

Un año después de que la LEC fuera aprobada, el Tri-
bunal Constitucional se pronunció, en la sentencia nº 
31/2010, de 28 de junio, sobre la constitucionalidad de 
determinados aspectos del Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña, como consecuencia de los recursos de inconstitu-
cionalidad que distintas entidades e instituciones, legal-
mente legitimadas para ello, habían presentado.

El citado pronunciamiento del Tribunal Constitucional 
determinó en su fallo, en primer lugar, los preceptos del 
Estatuto de Cataluña que son inconstitucionales por no 
ajustarse a la Constitución, y, en segundo lugar, qué ar-
tículos serían constitucionales siempre que se interpre-
tasen en los términos establecidos en los correspondien-
tes fundamentos jurídicos contenidos en la Sentencia. Al 
respecto uno de los artículos objeto de declaración de in-
constitucionalidad fue el artículo 6 del EAC. El TC eli-
minó, por inconstitucional, el mandato estatutario de uso 
preferente del catalán en las Administraciones y medios 
de comunicación públicos de Cataluña. Asimismo, el art. 
35 EAC, que regula los derechos lingüísticos en el ámbi-
to de la enseñanza, ha sido objeto de una interpretación 
conforme, precisando el Alto Tribunal el sentido que de-
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be atribuirse a sus enunciados normativos para que el ci-
tado precepto estatutario sea conforme con la Constitu-
ción.

La Sentencia 31/2010, en su Fundamento Jurídico 14ª, 
detalla cómo ha de interpretarse la co-oficialidad del ca-
talán, así como su carácter de lengua propia de Cataluña, 
para ajustarse a la Constitución. El Alto Tribunal especi-
fica que castellano y catalán han de ser, ambas, lenguas 
de uso normal «[...] por y ante las Administraciones pú-
blicas catalanas», que estas administraciones «[...] no pu-
eden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas 
oficiales [...]», y que ninguna de las dos lenguas «[...] en 
ningún caso pueden tener un trato privilegiado». Final-
mente, el FJ 14a de la sentencia manifiesta que «[...] el ca-
talán debe ser, por tanto, lengua vehicular de aprendizaje 
en la enseñanza, pero no la única que goce de tal con-
dición, predicable con igual título al castellano en tanto 
que lengua asimismo oficial en Cataluña».

En el Fundamento Jurídico 24º, el Tribunal Constituci-
onal señala de manera expresa e inequívoca la constitu-
cionalidad de la proclamación estatutaria del derecho a 
recibir enseñanza en catalán, pero afirmando a continu-
ación que el castellano es «objeto de idéntico derecho», 
de manera que el carácter de lengua docente del castella-
no «resulta imperativamente del modelo constitucional».

Tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, con 
valor de cosa juzgada y plenos efectos «erga omnes» de 
conformidad con dispuesto en el artículo 164 de la Cons-
titución, resulta patente el desajuste, por no decir la clara 
contradicción, que existe entre la ley autonómica vigen-
te, que determina el modelo educativo –la ya menciona-
da Ley 12/2009, de Educación–, y las normas jurídicas 
de rango superior de nuestro ordenamiento jurídico, la 
Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. En este sentido, y en aras de preservar el prin-
cipio constitucional de jerarquía normativa y de seguri-
dad jurídica (art. 9.3 CE), corresponde realizar la per-
tinente adaptación de la LEC al principio de jerarquía 
normativa, para asegurar que esta ley garantiza un mo-
delo educativo de conjunción lingüística o bilingüismo 
integral, el único compatible con la Constitución, según 
las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional en 
este aspecto. Sólo de esta manera podemos salvar la ple-
na constitucionalidad de la vigente ley de educación de 
Cataluña.

III

Es preciso subrayar la urgencia de acometer la modifi-
cación de esta ley en los términos expresados, ya que la 
Generalitat de Catalunya ha recibido, hasta el momento, 
el mandato expreso de dos instancias judiciales, además 
del Tribunal Constitucional, que son el Tribunal Supre-
mo (TS) y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
(TSJC), para adecuar su modelo educativo a la legalidad 
vigente.

El Tribunal Supremo, mediante la jurisprudencia expre-
sada a través de cinco sentencias que se conocieron entre 
los meses de noviembre de 2010 y mayo de 2011 (STS 
793/2009, 796/2009, 1839/2009, 395/2010 y 1602/2009) 
falló, como literalmente se expresa en la sentencia n º 
793/2009, que «[...] La Generalitat debe adoptar cuan-

tas medidas sean precisas para adaptar su sistema de en-
señanza a la nueva situación creada por la declaración 
de la Sentencia 31/2010 del TC que considera también 
al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en 
Cataluña, junto con el catalán». En los mismos términos, 
y con la misma claridad, se expresan las restantes cuatro 
sentencias reseñadas.

Asimismo el TS en los pronunciamientos expresados ha 
tenido la ocasión de aclarar que la atención personaliza-
da no es válida para garantizar la presencia vehicular del 
castellano (STS 793/2009, pag.28), y que enseñar caste-
llano como materia curricular no es estudiar en castella-
no (STS 793/2009). Las sentencias especifican, siguiendo 
la doctrina del TC, que la inmersión lingüística es un sis-
tema «[...] contrario al espíritu y la letra de la Constitu-
ción» (STS 793/2009), y que por tanto, de no modificarse 
la LEC en cuanto a lenguas vehiculares, sería una norma 
inconstitucional.

Las cinco sentencias reconocen el derecho de los padres 
o tutores a elegir lengua para recibir toda comunicación 
oral o escrita de los centros educativos, por tratarse de 
centros sostenidos con fondos públicos y, por tanto, so-
metidos a la obligación de disponibilidad lingüística en 
las dos lenguas oficiales.

Finalmente, reseñar que la sentencia 1839/2009, puntua-
liza en su fallo que en los cursos de educación infantil los 
niños tienen derecho a recibir la enseñanza en la lengua 
peticionada por los padres, por lo que el modelo de pre-
inscripción para esta etapa ha de preguntar a los padres 
este punto.

En cuanto al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, 
como tercera instancia judicial que ha efectuado manda-
to expreso a la Generalitat de Catalunya en el ámbito de 
la educación, destacar que a principios del mes de septi-
embre de 2011 conocimos un auto de la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del TSJC, de fecha 28 de julio, 
en el que se acuerda establecer un plazo máximo de dos 
meses para que por la Consejera de Enseñanza de la Ge-
neralitat de Cataluña se adopten cuantas medidas estime 
precisas «[...] para adaptar el sistema de enseñanza a la 
nueva situación creada por la Sentencia 31/2010 del Tri-
bunal Constitucional que considera también al castellano 
como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto 
con el catalán», dando cumplimiento así a las sentenci-
as del TS. También advierte el TSJC a la Consellera de 
Ensenyament de las consecuencias legales que el incum-
plimiento de este mandato judicial podría suponer en los 
términos del artículo 112 de la Ley Jurisdiccional.

Son, por tanto, tres instancias judiciales, el TC, el TS y 
el TSJC, las que obligan a la Generalitat de Catalunya 
a adecuar el modelo educativo, pasando de la inmersión 
lingüística en catalán a la conjunción lingüística o bilin-
güismo integral en catalán y castellano.

IV

De conformidad con lo expuesto, se debe insistir que es 
esta una cuestión eminentemente jurídica, de seguridad 
jurídica y jerarquía normativa, que en absoluto tiene que 
ver, ni entra a juzgar ni a valorar, la bondad o no pe-
dagógica, los resultados académicos, el reconocimiento 
internacional de este u otros sistemas y otros aspectos 
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relevantes más propios del derecho substantivo tendente 
a regular el sistema educativo de Cataluña y su dinámica 
y funcionamiento.

También es evidente que nada impide que un modelo de 
enseñanza bilingüe, acorde con la legalidad vigente (CE 
y EAC), no garantice los mismos o mejores resultados 
pedagógicos y académicos que la inmersión lingüística, 
pudiendo tener este modelo bilingüe el mismo o mayor 
reconocimiento internacional, como garantía de integra-
ción lingüística y cohesión social.

V

Y finalmente, procede recordar que la Generalitat de Ca-
talunya solo debe y puede actuar con pleno sometimiento 
a las leyes y al Derecho, con lealtad institucional y so-
metida a los fallos judiciales. (arts. 103 y 106 de la CE y 
arts. 2,3 y 71 del EAC).

La lealtad institucional obliga a acatar y cumplir todas 
las leyes estatales o autonómicas, así como las sentencias 
judiciales, de cualquier instancia, de buena fe, respetan-
do el espíritu y la letra de leyes y sentencias, a pesar de 
que los intereses políticos coyunturales del partido en el 
gobierno pudieran verse limitados por estas leyes o sen-
tencias. La ley, y su interpretación por los tribunales a 
través de las sentencias judiciales, está por encima de cu-
alquier objetivo político y limitan la acción de cualquier 
gobierno.

La proposición de ley que se presenta asume plenamente 
estos criterios de primacía de la legalidad y lealtad insti-
tucional en las actuaciones de las Administraciones pú-
blicas catalanas, pues su objetivo es modificar la norma-
tiva autonómica en materia de Educación, en el sentido 
expresado por los tribunales, garantizando el cambio del 
actual sistema educativo monolingüe en catalán, contra-
rio a la Constitución, hacia un nuevo sistema acorde con 
la legalidad, de conjunción lingüística o bilingüismo in-
tegral, donde el castellano tenga presencia vehicular, jun-
to con el catalán, como lengua docente y de comunica-
ción.

La presente proposición de ley está elaborada desde la 
óptica de la concordia que, en un Estado que proclama la 
libertad como un valor superior de su ordenamiento ju-
rídico, no puede cimentarse conculcando las libertades y 
derechos individuales en ninguno de los ámbitos existen-
ciales de ningún ciudadano.

Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario del 
Partido Popular de Catalunya presenta la siguiente: 

Proposición de ley de modificación  
de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de educación

Artículo 1. Modificación del artículo 9  
de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de Educación

Se modifica el artículo 9, con la siguiente redacción, y se 
añaden dos nuevos apartados: 

«9.1. El régimen lingüístico del sistema educativo se ri-
ge por los principios que establece este título y por las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo, dictadas por 
el Gobierno de la Generalitat, todo ello en concordancia 

con lo dispuesto en la Constitución Española y el Estatu-
to de Autonomía de Cataluña.

»9.1 bis. El régimen lingüístico del sistema educativo ga-
rantizará el sistema de conjunción lingüística o bilingüis-
mo integral, mediante la presencia vehicular de las len-
guas catalana y castellana, como lenguas docentes en el 
sistema, y asegurando su uso normal como lenguas de 
enseñanza y comunicación, oral y escrita, interna y ex-
terna.

»9.3. El régimen lingüístico afectará exclusivamente al 
horario lectivo. Fuera del mismo los alumnos, maestros, 
profesores y demás personal no docente, utilizarán, indi-
vidualmente, la lengua de su elección».

Artículo 2. Modificación del artículo 10  
de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de Educación

Los apartados 1 y 2 del artículo 10 quedan redactados de 
la siguiente forma: 

«10.1. El Govern garantizará, al finalizar el período de 
escolarización obligatoria, un pleno dominio lingüístico 
de las lenguas oficiales de Cataluña, siguiendo el Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas y según 
pruebas de evaluación objetivas.

»10.2. Los alumnos que se incorporen al sistema educa-
tivo sin conocer alguna de las lenguas oficiales recibirán 
apoyo lingüístico específico en la lengua o lenguas ofici-
ales desconocidas, con el objetivo de que puedan alcan-
zar cuanto antes la competencia lingüística necesaria en 
catalán y castellano.»

Artículo 3

Se deroga el apartado 4 del artículo 10 de la Ley 12/2009, 
de 12 de julio, de Educación

Artículo 4. Modificación del artículo 11 de la 
Ley 12/2009, de 12 de julio, de Educación

El artículo 11 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 11. El catalán y el castellano, lenguas vehicula-
res y de aprendizaje

»1. El catalán y el castellano, como lenguas oficiales de 
Cataluña, serán las lenguas normalmente utilizadas co-
mo vehiculares, de comunicación y aprendizaje en el sis-
tema educativo.

»2. El Departamento determinará la proporción de la 
presencia vehicular de cada lengua en el sistema educa-
tivo, garantizando que cada lengua oficial tenga, como 
mínimo, una tercera parte de los contenidos curriculares 
lectivos.

»3. El Departamento puede aumentar, de manera ade-
cuada y proporcionada, el peso docente de la lengua de 
menor normalización, en función de las circunstancias y 
usos socio-lingüísticos de cada zona. Estas medidas si-
empre serán excepcionales, transitorias y suficientemen-
te motivadas, y sin excluir, en ningún caso, la presencia 
vehicular de la otra lengua oficial, según el mínimo esta-
blecido en el apartado segundo de este artículo.

»4. El Departamento revisará este modelo cada tres años, 
para ir ajustando el peso docente de catalán y castellano 
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al grado de conocimiento oral y escrito alcanzado por 
cada lengua, con el objetivo de equilibrar totalmente el 
uso vehicular de las dos lenguas oficiales en un modelo 
perfectamente bilingüe, de conjunción lingüística o bi-
lingüismo integral. En todo caso, el objetivo de la nor-
malización se ponderará con el respeto a la igualdad de 
oportunidades en relación con los resultados académi-
cos, de manera que el crecimiento en el conocimiento y 
uso docente de una lengua no implique para los alumnos 
un rendimiento apreciablemente inferior al que hubieran 
alcanzado de haber recibido la enseñanza en su lengua 
habitual.

»5. Los alumnos en la etapa de Infantil recibirán la en-
señanza en la lengua oficial elegida por sus padres o tu-
tores, sin que la lengua elegida implique un trato dife-
rencial entre alumnos. El Departamento establecerá el 
procedimiento por el que los padres o tutores realizan la 
correspondiente opción lingüística para la enseñanza de 
sus hijos y arbitrará las medidas adecuadas para hacer 
efectivo este derecho. La atención personalizada queda 
excluida, salvo en los casos de refuerzo previstos en el 
artículo 10.»

Artículo 5

Se derogan los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 
12/2009, de 12 de julio, de Educación

Artículo 6. Modificación del artículo 13 de la 
Ley 12/2009, de 12 de julio, de Educación

El artículo 13 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 13. Competencia lingüística del profesorado, 
de los profesionales de atención educativa y del personal 
de administración y servicios

»1. Los maestros y profesores de todos los centros han 
de tener la titulación requerida y la competencia lingü-
ística en la lengua oficial que corresponda a su asignatu-
ra, según el curriculum aprobado por el Departamento y 
aplicado en el centro. Los maestros y profesores podrán 
utilizar la lengua de su elección fuera del horario lectivo.

»2. Los centros deberán garantizar la disponibilidad lin-
güística en las dos lenguas oficiales así como la compe-
tencia lingüística necesaria para realizar las funciones no 
docentes. Esta obligación no podrá ser exigida con carác-
ter generalizado al personal no docente del centro.»

Artículo 7. Modificación del artículo 14 de la 
Ley 12/2009, de 12 de julio, de Educación

El artículo 14 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 14. Proyecto lingüístico

»1. La presente ley garantiza la libertad de las escuelas 
para definir su modelo lingüístico, que quedará recogi-
do en el Proyecto Lingüístico del centro, y que se deberá 
ajustar a los principios enunciados en el artículo 11 de la 
presente ley. El Proyecto Lingüístico será público y acce-
sible a las familias, que tienen derecho a conocerlo. En él 
se habrán de hacer constar, para cada nivel educativo y 
para las áreas no lingüísticas, las lenguas de uso docente; 
la oferta de lenguas extranjeras; así como la oferta de len-
guas fuera del horario lectivo.

»2. En los Centros Públicos, el Proyecto Lingüístico del 
centro será aprobado por el Consejo Escolar. En los Cen-
tros Privados sostenidos con fondos públicos, el Proyec-
to Lingüístico del Centro será aprobado por el titular del 
mismo, oído el Consejo Escolar. En los Centros privados 
que no sean sostenidos con fondos públicos el Proyec-
to Lingüístico del Centro será aprobado por el titular del 
mismo.

»3. Los Proyectos Lingüísticos tendrán que garantizar, de 
acuerdo con el artículo 11 de esta ley, que las lenguas ofi-
ciales tengan, como mínimo, una tercera parte de los con-
tenidos curriculares lectivos, pudiendo corresponder el 
tercio restante al uso docente de una lengua extranjera.»

Artículo 8

Se deroga el artículo 15 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, 
de Educación

Artículo 9. Modificación del artículo 16 de la 
Ley 12/2009, de 12 de julio, de Educación

«Artículo 16. El catalán y el castellano, lenguas oficiales 
de la Administración Educativa catalana

»1. El catalán y el castellano, como lenguas oficiales en 
Cataluña, lo serán también en la Administración Educa-
tiva catalana, garantizándose su funcionamiento bilingüe.

»2. La Administración Educativa garantizará la disponi-
bilidad lingüística, oral y escrita, en las dos lenguas ofi-
ciales, catalán y castellano, ambas de uso normal y sin 
preferencias por parte de la Administración Educativa.

»3. La Administración Educativa, así como los centros, 
emitirán toda la documentación académica, publicacio-
nes, calificaciones, etc. en las dos lenguas oficiales, medi-
ante el formato bilingüe que el Departamento determine.

»4. Las comunicaciones orales y escritas a los padres o 
tutores se realizarán en la lengua oficial de su elección, 
debiendo preguntar los centros a los padres o tutores por 
esta opción lingüística.»

Artículo 10. Modificación del artículo 17  
de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de Educación

El artículo 17 queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 17. Régimen lingüístico en los centros del Va-
lle de Arán

»Todas las referencias en los artículos anteriores al ca-
talán y el castellano serán también aplicables al aranés 
en los Centros y Administración Educativa ubicados en 
el Valle de Arán.»

Artículo 11

Se deroga el artículo 18 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, 
de Educación

Artículo 12. Modificación del apartado 6 del 
artículo 119 de la Ley 12/2009, de 12 de julio, de 
Educación

«6. Las pruebas de oposición se podrán realizar en cual-
quiera de las lenguas oficiales, sin perjuicio de las pruebas 
de acceso a determinadas especialidades lingüísticas.»
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Artículo 13. Se deroga el siguiente inciso del 
apartado 2 del artículo 120 de la Ley 12/2009, 
de 12 de julio, de Educación

«[...] Se ha de acreditar, si no se ha hecho anteriormente, 
el conocimiento suficiente y adecuado del catalán, tanto 
en la expresión oral como en la escrita.»

Artículo 14. Se deroga el siguiente inciso del 
apartado 3 del artículo 121 de la Ley 12/2009, 
de 12 de julio, de Educación

«[...] Se ha de acreditar, si no se ha hecho anteriormente, 
el conocimiento suficiente y adecuado del catalán, tanto 
en la expresión oral como en la escrita.»

Artículo 15

Se deroga el apartado 4 del artículo 123 de la Ley 
12/2009, de 12 de julio, de Educación

Artículo 16. Se deroga el siguiente inciso  
del artículo 132 de la Ley 12/2009,  
de 12 de julio, de Educación

«[...] que han de acreditar, si no lo han hecho anterior-
mente, el conocimiento suficiente y adecuado del ca-
talán, tanto en la expresión oral como en la escrita.»

Artículo 17. Modificación del apartado 5,  
letra d), del artículo 142 de la Ley 12/2009,  
de 12 de julio, de Educación

El apartado 5, letra d), del artículo 142 queda redactado 
de la siguiente forma: 

«142. 5. d) Garantizar que las lenguas oficiales son vehi-
culares y de uso normal de la enseñanza, la administra-
ción y la comunicación en las actividades del centro, así 
como la disponibilidad lingüística del centro en las len-
guas oficiales.»

Artículo 18

Se deroga el artículo 167 de la Ley 12/2009, de 12 de ju-
lio, de Educación.

Artículo 19. Modificación del apartado 1,  
letra b), del artículo 186 de la Ley 12/2009,  
de 12 de julio, de Educación

El apartado 1, letra b, del artículo 186 queda redactado 
de la siguiente forma: 

«Evaluación de los rendimientos educativos por Centros, 
que debe comprender en cualquier caso las evaluaciones 
de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas 
por los alumnos, debiendo tenerse en cuenta los resulta-
dos de aquéllas para determinar si los alumnos han al-
canzado los objetivos de cada etapa. Asimismo, se pro-
cederá a evaluar el resultado de los alumnos en función 
de su lengua habitual y su nivel socioeconómico y cul-
tural; si como resultado de la evaluación se llegara a la 
conclusión de que han obtenido un nivel apreciablemen-
te inferior al que hubieran alcanzado de haber recibido 
la enseñanza en su lengua habitual, el Departamento lo 
comunicará a la Dirección y al Consejo Escolar de los 
Centros afectados, para que puedan modificar el Proyec-

to Lingüístico del Centro, dentro del respeto a lo dispues-
to en el artículo 11 de la Ley.»

Disposición adicional primera

Se faculta al Govern de la Generalitat para que elabore 
un texto refundido de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de 
Educación, en el que se incorporen los aspectos modifi-
cados por la presente Ley.

Disposición adicional segunda

Las repercusiones presupuestarias que se deriven de la 
entrada en vigor de esta Ley serán exigibles en el ejerci-
cio correspondiente al 2013.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas cuantas disposiciones contradigan lo 
establecido en la presente Ley.

Disposición final

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2012

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del GP 
PPC; Josep Enric Millo i Rocher, Portavoz; Santi Rodrí-
guez i Serra, Portavoz Adjunto; Maria Dolors Montserrat 
i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, Eva Garcia Rodrí-
guez, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Alícia 
Alegret i Martí, Sonia Esplugas González, Sonia Egea 
Pérez, Pere Calbó i Roca, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chu-
millas Zurilla, Rafael López i Rueda, José Antonio Coto 
Roquet, Juan Milián Querol i Jordi Roca Mas, diputadas 
y diputados del GP PPC
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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 la posada en 
funcionament de totes les dependències de 
la residència per a gent gran Mare de Déu de 
la Mercè de Tarragona
Tram. 250-00904/09

Esmenes presentades
Reg. 58840 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 10.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58840)

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

Al punt 1

«1. Posar en servei, tal i com està previst, les dependèn-
cies de la residència La mercè de Tarragona que van ser 
remodelades recentment.»

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

Al punt 2

«2. A cobrir les places, tal i com està previst, de perso-
nal necessàries per al correcte funcionament del centre la 
Mercè de Tarragona.»

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

Al punt 3

«3. Estudiar la viabilitat tècnica i organitzativa d’ade-
quar els espais restants de l’edifici per a residència de 
gent gran».

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

Esmenes presentades
Reg. 56825 i 58841 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 10.04.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 56825)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

Al punt 2

«2. Garantir el compliment de la Llei 17/2007 de Serveis 
Socials davant de qualsevol modificació de la Cartera de 
Serveis Socials.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58841)

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

Al punt 1

«1.Seguir mantenint la qualitat d’atenció i dels serveis 
dels centres d’atenció residencial i diürna.»

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

Al punt 2

«2. Complir el que designa la Llei 1/2012 de 22 de febrer 
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, en rela-
ció a la modificació de la cartera de serveis socials.» 

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

Nou punt 3

«3. Seguir impulsant el consens i l’acord dels agents im-
plicats en els canvis de model que s’impulsin.»
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Proposta de resolució sobre les mesures per 
a fer efectives les recomanacions i conclusi-
ons de l’Informe del Síndic de Greuges rela-
tiu a les activitats de l’Autoritat Catalana de 
Prevenció de la Tortura corresponent al 2011
Tram. 250-00986/09

Esmenes presentades
Reg. 61654 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 09.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61654)

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

Al punt 6

«Sisè. Seguir adoptant les mesures necessàries per tal 
que el temps d’estada dels interns en centres penitenci-
ares, en situació d’aïllament provisional, es redueixi al 
màxim que exigeix la situació concreta i que dit inter-
nament es comuniqui al jutge de vigilància penitenciària 
al mateix moment que s’acordi l’adopció de la mesura.»

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 9

«Novè. Efectuar durant el present exercici 2012 els estu-
dis previs i projectes necessaris, per tal que en els pro-
pers exercicis pressupostaris, de forma planificada: 

a. Es valori la viabilitat i la necessitat en funció de les dis-
ponibilitats pressupostaries i les necessitats territorials 
de creació de més places a centres de protecció de menor 
amb una acció educativa intensiva i centres terapèutics 
per a infants i joves amb problemes de salut mental.

b. S’adeqüin els perfils dels infants i joves que ingressen al 
recurs més adequat en funció de les seves característiques 
i necessitats.

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

Al punt 10

«Desè. Adoptar les mesures necessàries, per tal que, de 
forma progressiva i quan les disponibilitats pressuposta-
ries ho permetin: 

a. S’estudiï la viabilitat d’ampliar l’horari d’atenció mè-
dica del psiquiatra a la unitat d’atenció de discapacitats 
psíquics per a infants i adults.

b. Es doti al centre residencial d’atenció a discapacitats fí-
sics d’un psiquiatra infantil que doni cobertura suficient 
als infants ingressats.»

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

Al punt 11

«Onzè. Treballar per adoptar les mesures necessàries per 
tal que en l’espai de detenció de menors de la ciutat de la 
justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, es redu-
eixi el temps d’estada dels menors de protecció per a dur 
a terme per part de la Fiscalia la identificació i la forma-
lització de les actuacions policials i judicials necessàri-
es al mínim imprescindible i es garanteixi, dins dels re-
cursos pressupostaris i humans disponibles, la separació 
respecte dels menors de reforma.»

Proposta de resolució sobre l’actualització 
del Pla de sanejament d’aigües residuals
Tram. 250-00996/09

Esmenes presentades
Reg. 63295 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63295)

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

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

– A elaborar, en el termini de sis mesos, per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua una relació d’actuacions de 
sanejament a incloure en la planificació de conformitat 
amb els criteris i prioritats exposats, i que inclogui les 
previsions de finançament que el Govern ha de garantir.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 63296 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63296)

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

«El Parlament insta el Govern a fer les gestions necessà-
ries amb l’empresa concessionària per tal de: 

1. Complir amb la previsió temporal d’inici del període de 
proves de les EDAR de Serra de Daró, Camprodon i Que-
ralbs, l’abril del 2012.

2. Fer efectiva la posada en servei definitiu de les EDAR 
de Fontcoberta i d’Ogassa, tant bon punt s’hagi superat 
l’actual fase de proves.

3. Trobar una solució tècnica definitiva a la problemàti-
ca que impedeix la validació tècnica final de les EDAR 
de Molló i Vilallonga de Ter i fer efectiu el subministra-
ment elèctric necessari per a la posada en servei dels col-
lectors de Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l’Heura i 
Corçà i de les EDAR de Llambilles, Flaçà i Pardines.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63278 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 10.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63278)

Apartat 2

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

«2. Garantir que, en els casos en què puntualment es pu-
gui produir una reprogramació d’una intervenció oncolò-
gica, aquesta es realitzi de forma immediata.»

Apartats 3 i 4

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

Els apartats 3 i 4 en un únic apartat 3

«3. Garantir una disponibilitat de quiròfans adequada a 
l’activitat a realitzar.»

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

Esmenes presentades
Reg. 62790 i 63314 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 07.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 62790)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3

«3. Modificar l’Article 4 de la Llei 5/1999, de 12 de juliol, 
de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regu-
lació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments de Catalunya, per tal que els bombers de l’es-
cala bàsica puguin accedir als dos anys a l’escala tècnica 
de manera automàtica, i així poder prestar la assistència 
sanitària amb totes les garanties legals per als bombers 
i de seguretat per als ciutadans. De forma prèvia, el Go-
vern valorarà l’impacte econòmic de la mesura. Final-
ment, la llei de modificació establirà el règim temporal 
d’aplicació de la referida mesura.»

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

Del punt 4

«4. Presentar, en la Comissió d’Interior del Parlament 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, implementant 
com a mínim les més importants, desglossat per exercicis, 
per donar compliment en tota la seva extensió a les referi-
des recomanacions.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63314)

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

Al punt 5

«5. Renovar la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació 
dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salva-
ments de Catalunya, durant la present legislatura.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63187 i 63279 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 10.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 63187)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Garantir que els tancaments dels serveis de cap de set-
mana i nocturn dels CAP de la zona sanitària de Saba-
dell no produeixin més col·lapse al Servei d’Urgències de 
l’Hospital Taulí i al CUAC Sant Fèlix.

2. Garantir que qualsevol mesura de restricció de la des-
pesa sanitària no afectarà la qualitat del servei públic 
d’atenció primària.

3. Presentar durant el 2012 l’anàlisi de les necessitats i la 
programació d’actuacions per tal d’establir prioritats a 
l’hora de desenvolupar les infraestructures sanitàries de 
Sabadell. Fer-ne partícips l’Ajuntament de Sabadell, la 
Plataforma en defensa de la salut pública de Sabadell i la 
Federació d’Associacions de Veïns.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63279)

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, a través dels recursos sanitaris existents 
a la ciutat (atenció domiciliària, CUAP, CAPs, urgències 
hospitalàries) i més adients a cada cas, la qualitat i la efi-

ciència de l’atenció continuada i urgent que es presta als 
ciutadans de Sabadell.»

Proposta de resolució sobre la prolongació 
de la línia ferroviària C-4 de Sant Vicenç de 
Calders a Tarragona
Tram. 250-01002/09

Esmenes presentades
Reg. 60642 i 63297 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 60642)

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP Socialista (1)

De modificació del punt 2

2. Un cop elaborat l’estudi incloure, si s’escau, en el marc 
Conveni Generalitat-Renfe el perllongament de la línia 
C-4 per l’interior des de Sant Vicenç de Calders fins a 
Tarragona, garantint, com a mínim, una freqüència d’un 
servei cada 30 minuts en les hores de major demanda.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63297)

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

Al punt 1

«1. Elaborar un estudi tècnic que avaluï la viabilitat, la 
demanda potencial i el cost econòmic i social de noves 
connexions ferroviàries sense transbordament entre la 
Regió metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarra-
gona, en el marc del futur servei de rodalia de les comar-
ques tarragonines.»

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

Al punt 2

«2. Un cop elaborat l’estudi incloure, si s’escau, aquests 
nous serveis en el contracte de servei públic Generalitat-
Renfe 2011-2015»
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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

Esmenes presentades
Reg. 63298 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63298)

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

Al punt 1

«1. Enviar l’actualització corresponent a l’Eix Diagonal, 
als principals proveïdors de cartografia perquè la distri-
bueixin globalment.»

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

Al punt 2

«2. Analitzar les abreviacions utilitzades pel topònim Vi-
lafranca del Penedès, dins del conjunt de la senyalització 
d’orientació col·locada a l’Eix Diagonal, per tal de com-
provar la seva adequació des d’un punt de vista lingüístic 
i la seva coherència d’acord amb els criteris establerts a 
la normativa de senyalització d’orientació de la Genera-
litat»

Proposta de resolució sobre la internalitza-
ció del servei d’àpats del Centre Penitenciari 
Ponent
Tram. 250-01006/09

Esmenes presentades
Reg. 63282 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 09.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63282)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a informar, en el termini de sis mesos, del resultat 
dels treballs en curs d’anàlisi de l’estructura de costos del 
servei de menjador dels centres penitenciaris.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63280 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 10.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63280)

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 el manteniment 
i l’arranjament de l’andana de l’estació de 
tren a Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-01011/09

Esmenes presentades
Reg. 63299 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63299)

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

«El Parlament insta el Govern a realitzar les gestions ne-
cessàries davant l’ADIF per poder iniciar enguany, les 
actuacions de manteniment i arranjament de les andanes 
de l’estació de Sant Sadurní d’Anoia.»



14 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 315

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 37

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

Esmenes presentades
Reg. 63300 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63300)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar les gestions necessàries davant Renfe 
per agilitzar, en la mesura del possible, el procés de repa-
ració de les dues escales mecàniques d’accés a l’andana 
de la estació de Renfe de Plaça Catalunya del municipi de 
Barcelona (Barcelonès).»

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

Esmenes presentades
Reg. 63301 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63301)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar treballant per a poder garantir uns 
ingressos suficients a l’Agència Catalana de l’Aigua que 
permetin incloure en els pressupostos d’exercicis futurs 
una línia de subvencions destinada a donar suport a fi-
nançament de les xarxes de captació, potabilització i sub-
ministrament d’aigua potable.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63313 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 09.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63313)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió (4)

«– Destinar el personal necessari per reobrir el Mausoleu 
de Centcelles, a Constantí de forma inmediata»

Apartat 2

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

«– Treballar per dotar del personal mínim necessari que 
permeti l’obertura habitual del Mausoleu de Centcelles, 
perquè no es repeteixi el tancament al públic d’un monu-
ment que és Patrimoni de la Humanitat.»

Apartat 3

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

«– Continuar informant als ajuntaments que acullen mo-
numents del conjunt de Tàrraco, sobre tot el que envolta 
la gestió d’aquests, per mantenir els canals de comunica-
ció entre institucions.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 63302 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63302)

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

«El Parlament insta el Govern a impulsar el conjunt de 
les actuacions de millora de les autopistes C-58 i C-16 en-
tre la B-30 (Cerdanyola) i la B-40 (Terrassa), per tal que, 
si les disponibilitats pressupostaries ho permeten, es pu-
guin licitar i iniciar les obres durant aquesta legislatura.»

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

Esmenes presentades
Reg. 62506 i 63303 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 62506)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a complir 
l’acord subscrit amb l’Ajuntament de Vilanova del Camí i 
a construir el vial de connexió a la trama urbana de l’en-
llaç nord de la C-37 al seu terme municipal i a impulsar 
la construcció d’un vial de connexió que connecti la Ron-
da Sud d’Igualada amb el municipi d’Igualada, tot esta-
blint un calendari per l’aprovació del projecte i altres do-
cuments necessaris així per la seva execució.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63303)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a complir 
el conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de 

Vilanova del Camí referent a la construcció del vial de 
connexió de la ronda Sud d’Igualada sempre que les dis-
ponibilitats pressupostàries ho permetin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63286 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 07.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63286)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat perquè insti el Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat a que amb l’aportació prevista a la proposta d’adden-
da cobreixi de forma immediata els recursos necessaris 
per garantir el dret d’accés a la beca menjador per aquells 
infants que des de principi de curs 2011-2012 l’ostenten, 
fins a finalitzar el mateix, i a garantir els recursos neces-
saris per als cursos següents.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Sala i Badrinas, de 
Terrassa
Tram. 250-01019/09

Esmenes presentades
Reg. 63287 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 07.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63287)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar tota la programació de llocs escolars al 
municipi de Terrassa per tal que la construcció de centres 
educatius a Terrassa es realitzi d’acord amb les necessi-
tats d’escolarització del municipi.»
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Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Can Montllor, de 
Terrassa
Tram. 250-01020/09

Esmenes presentades
Reg. 63288 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 07.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63288)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar tota la programació de llocs escolars al 
municipi de Terrassa per tal que la construcció de centres 
educatius a Terrassa es realitzi d’acord amb les necessi-
tats d’escolarització del municipi.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Les Aymerigues, 
de Terrassa
Tram. 250-01021/09

Esmenes presentades
Reg. 63289 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 07.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63289)

Apartat 1

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

«1. Redactar el projecte arquitectònic del nou edifici de 
l’Institut Aymerigues de Terrassa, dins de les previsions 
pressupostàries de l’exercici 2012.»

Apartat 2

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

«2. Construir el nou edifici de l’Institut de manera imme-
diata, en la nova ubicació prevista, tan aviat com la dis-
ponibilitat pressupostaria ho permeti.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63290 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 07.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63290)

Apartat 1

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

«1. Que el Departament d’Ensenyament efectuï el paga-
ment al més aviat possible de tot el deute corresponent a 
les beques de menjador ja atorgades pels alumnes d’ense-
nyaments universals i obligatoris.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63283 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 09.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63283)

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

«El Parlament insta al Govern a prendre les mesures 
necessàries, dins de les disponibilitats pressupostàries i 
en funció de les resolucions que recaiguin en els litigis 
pendents, per a destinar l’espai associat a l’antiga presó 
de joves de la Trinitat als usos que siguin acordats amb 
l’Ajuntament de Barcelona.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 63304 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63304)

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

Al punt 1

«1. Portar a terme les actuacions recollides al projecte 
constructiu del carril bus-vao per a la millora de la mo-
bilitat urbana i connectivitat dels barris de Trinitat Vella 
i Trinitat Nova.»

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

Al punt 2

«2.Executar les obres del carril bus-vao, d’acord amb la 
definició establerta al projecte constructiu, a fi de fer-les 
compatibles amb el cobriment del corredor viari existent 
entre els barris de Trinitat Vella i Trinitat Nova.»

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

Al punt 3

«3. Portar a terme, al mur executat al costat del barri de 
Trinitat Nova, les mesures correctores de reducció del ni-
vell de soroll incloses al projecte constructiu.»

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

Al punt 4

«4. Executar les obres del carril bus-vao, d’acord amb la 
definició establerta al projecte constructiu, a fi de fer-les 
compatibles amb les actuacions de millora de la mobilitat 
previstes per part de l’Ajuntament a l’àmbit de la carrete-
ra de Ribas.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63305 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63305)

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

«El Parlament insta el Govern a fer les gestions necessà-
ries amb l’empresa concessionària per finalitzar les obres 
corresponents als col·lectors d’aigües residuals de la Ce-
llera de Ter, Corçà i Fornells de la Selva, així com per 
a fer efectiu el subministrament elèctric necessari per a 
la posada en servei dels col·lectors de Cruïlles-Monells-
Sant Sadurní de l’Heura.»

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

Esmenes presentades
Reg. 60939 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
60939)

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 que exigeixi al Ministeri de Foment la represa 
immediata de les obres de desdoblament de tots els trams 
de la carretera nacional A2 fins a Girona.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 63316 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 03.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63316)

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

«Estudiar per part de les administracions implicades i 
conjuntament amb la participació dels veïns i veïnes de la 
zona, les necessitats efectives d’equipaments socials del 
barri Trinitat Vella.»

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

Esmenes presentades
Reg. 62787 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 09.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 62787)

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

«El Parlament de Catalunya expressa el seu respecte a 
la presumpció d’innocència de les persones imputades en 
els procediments judicials incoats pels actes de protesta 
contra el pla CAUFEC que van tenir lloc en el munici-
pi d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) en els anys 
2007 i 2009, així com de l’autoritat judicial i de la seva 
instrucció en els referits procediments.»

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

Esmenes presentades
Reg. 62788 i 63315 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 07.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 62788)

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

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

1. Donar a conèixer, en el marc de la Comissió de Ma-
tèries Secretes i Reservades d’aquesta Cambra, les ac-
tuacions i investigacions de la Policia de la Generali-
tat - Mossos d’Esquadra amb relació a les activitats del 
Casal Tramuntana del barri del Clot-Camp de l’Arpa a 
Barcelona i d’altres grups o entitats per la seva vincula-
ció ideològica de tipus violent, feixista, xenòfob, racista, 
d’extrema esquerra i d’extrema dreta, i a les anomenades 
bandes llatines, quan aquestes són contràries a l’ordena-
ment jurídic.

2. Investigar les activitats i connexions del Casal Tramun-
tana del barri del Clot - Camp de l’Arpa a Barcelona i 
d’altres grups o entitats per la seva vinculació ideològi-
ca de tipus violent, feixista, xenòfob, racista, d’extrema 
esquerra i d’extrema dreta, i a les anomenades bandes 
llatines quan es tinguin indicis de que aquestes puguin 
ser contràries a la llei, i, si d’acord amb els mecanismes 
legals pertinents procedeix, instar al tancament del seus 
locals.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63315)

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

D’un nou punt 2

«2. El contingut d’aquestes qüestions serà informat a la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades, tal i com es 
va acordar a la Resolució 420/IX aprovada per la Comis-
sió d’Interior del Parlament de Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
Tram. 250-01034/09

Esmenes presentades
Reg. 63291 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 07.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63291)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar tota la programació de llocs escolars al 
municipi de Terrassa per tal que la construcció de centres 
educatius a Terrassa es realitzi d’acord amb les necessi-
tats d’escolarització del municipi.»

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

Esmenes presentades
Reg. 62786 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 07.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 62786)

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

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

1. Avaluar si és suficient la plantilla d’agents o la dota-
ció de les unitats especialitzades de Mossos d’Esquadra a 
les Regions Policials Metropolitana Sud, Ponent i Pirineu 
Occidental.

2. Fruit d’aquesta avaluació i del tipus de delictes i faltes 
que s’han incrementar, augmentar la plantilla d’agents o 
la dotació de les unitats especialitzades de Mossos d’Es-
quadra a les Regions Policials Metropolitana Sud, Po-
nent i Pirineu Occidental.

3. Realitzar les actuacions necessàries per tal que es reu-
neixin les Juntes Locals de Seguretat en els municipis de 
les Regions Policials Metropolitana Sud, Ponent i Pirineu 
Occidental.»

Proposta de resolució sobre el projecte de 
rehabilitació de l’Església Vella de Vilanova 
de la Barca
Tram. 250-01036/09

Esmenes presentades
Reg. 63306 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63306)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a adjudicar, 
licitar i executar el projecte de rehabilitació de l’Església 
Vella de Vilanova de la Barca durant el 2013, sempre que 
s’aprovi la partida pressupostària que possibilita l’actu-
ació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63307 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 08.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63307)

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

Al punt 4

«4. Instar el govern de l’Estat a que es redacti el Pla d’In-
fraestructures dels serveis regionals de Catalunya, sen-
se menyscapte de l’execució de les inversions ferroviàries 
compromeses en anys anteriors.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 63292 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 07.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63292)

Apartat 2

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

«2. Finalitzar la segona fase de les obres de l’Escola No-
va de Cervelló al 2013, en funció de les necessitats de 
programació.»

Proposta de resolució sobre el nou empla-
çament de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tar-
ragona
Tram. 250-01041/09

Esmenes presentades
Reg. 63194 i 63293 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 07.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 63194)

Addició de nous apartats

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

D’un nou punt: 

«3. Adoptar les mesures necessàries per complir els com-
promisos adquirits amb l’Ajuntament de Tarragona per 
fer front als pagaments corresponents en els terminis 
acordats.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63293)

Apartat 1

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

«1. Estudiar el trasllat de l’Escola Oficial d’Idiomes de 
Tarragona al nou emplaçament de la Chartreuse, tal i 

com estava previst, en quant finalitzin les obres de remo-
delació de l’edifici, posant fi a una provisionalitat de 20 
anys.»

Apartat 2

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

«2. Exhaurir totes les possibilitats de negociació, amb els 
propietaris de l’edifici actual, per tal de prorrogar el con-
tracte de lloguer en les millors condicions i evitar així un 
doble trasllat del centre.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63317 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 03.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63317)

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

A l’apartat 1

«1. Cobrir, tal i com el Govern té previst, durant el 2012 
les vacants de personal que permetin posar la residencia 
la Mercè de Tarragona al 100% del funcionament i que es 
puguin ocupar les 22 places residencials lliures de la resi-
dencia la Mercè de Tarragona.»

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

A l’apartat 2

De tot el text de l’apartat.

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

A l’apartat 3

«3. Elaborar, tal i com el Govern té previst, una nova pro-
gramació territorial.»
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de racionalització dels serveis ex-
ternalitzats dels centres penitenciaris
Tram. 250-01044/09

Esmenes presentades
Reg. 62789 i 63284 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 09.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 62789)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 4

«4. En tots aquells serveis que la seva internalització su-
posi un estalvi per a l’administració, el Govern procedirà 
a dur-la a terme abans que finalitzi l’any 2012, sempre 
que sigui possible d’acord amb els contractes subscrits. 
En el supòsit que el cost de la rescissió dels esmentats 
contractes sigui elevat o excessiu la internalització del 
servei es durà a terme una vegada finalitzada la vigència 
del contracte que en cap cas es prorrogarà.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63284)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a infor-
mar, en el termini de sis mesos, del resultat dels treballs 
en curs d’anàlisi de l’estructura de costos del servei e 
menjador dels centres penitenciaris.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63285 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 09.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63285)

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

«Garantir al personal interí que desenvolupa tasques de 
rehabilitació, en l’àmbit de serveis penitenciaris, i que es 
veu afectat per la reducció del 15% de la jornada, la revi-
sió les condicions laboral, d’acord amb l’establert al Pla 
d’Ocupació per a la racionalització de l’organització i 
l’optimització del personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat, per al període 2012-2014, establint la pos-
sibilitat que la durada de la mesura pugui ser objecte de 
reducció atenent al compliment dels objectius de reducció 
del dèficit públic.»

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

Esmenes presentades
Reg. 63188 i 63281 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 10.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 63188)

Addició d’un nou apartat 4

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

«4. Iniciar els tràmits per tal d’agilitzar la construcció del 
tercer CAP, un cop l’Ajuntament ja ha concedit la llicèn-
cia d’obres, mantenint el calendari tal i com estava pre-
vist.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 63281)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir una atenció sanitària eficient i de 
qualitat a la població de Gavà, mitjançant els recur-
sos d’atenció més adequats, assegurant la informació a 
l’Ajuntament, els professionals i els usuaris.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P-3 a l’Escola de Can Periquet 
i sobre la construcció d’un institut escola a 
Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-01056/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

Proposta de resolució sobre la implementa-
ció del cribratge poblacional del càncer de 
còlon i recte
Tram. 250-01058/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.
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Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a evitar la sinistralitat a la car-
retera C-55 al Bages
Tram. 250-01062/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

Proposta de resolució sobre la redacció dels 
documents de l’Administració i de les em-
preses en format de lectura fàcil
Tram. 250-01063/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142) i Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra per a 
Llançà i Portbou
Tram. 250-01068/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 64142), Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 64314) i Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64336).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.
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Proposta de resolució sobre la suspensió 
del procés d’identificació ciutadana de per-
sones presumptament implicades en violèn-
cia urbana per mitjà del web del Departa-
ment d’Interior
Tram. 250-01155/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 63155 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El dia 25 d’abril el Govern va presentar la web del De-
partament d’Interior anomenada de «col·laboració ciuta-
dana contra la violència urbana» la qual conté material 
gràfic de 68 persones que suposadament van participar 
en els disturbis que van tenir lloc a Barcelona durant la 
vaga general del dia 29 de març i mitjançant la qual la 
Conselleria d’Interior pretén que el ciutadans que recone-
guin a aquestes persones facilitin la seva identitat.

Aquesta web ha generat dubtes sobre la seva legalitat al 
col·lectiu d’advocats i a la Fiscalia Superior de Catalunya. 
Dins el col·lectiu d’advocats hi ha lletrats, com el porta-
veu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, que 
consideren que és una iniciativa inquietant que genera in-
certesa sobre la seva legalitat, suposa la criminalització 
pública de mers sospitosos, viola el dret a la imatge i pot 
significar que aquestes persones estiguin sotmeses públi-
cament a unes imputacions que són contràries a la pre-
sumpció d’innocència.

També ha estat objecte de controvèrsia el fet que si les 
imatges penjades a la web del Departament han estat 
obtingudes de fonts públiques com mitjans de comuni-
cació i xarxes socials aquestes podrien haver estat ma-
nipulades.

Tant la Fiscalia Superior de Catalunya com el president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han infor-
mat que no estaven al corrent de la intenció del Departa-
ment d’Interior de posar en funcionament aquesta pàgina 
web, corregint al Govern que havia afirmat que la inici-
ativa s’havia engegat «amb el coneixement i autorització 
del jutge competent i del Ministeri Fiscal».

Així mateix, just l’endemà de la publicació de la pàgina 
web, el Departament ja ha hagut de despenjar les imatges 
d’una de les persones presumptament implicades als al-
darulls del 29 de març, perquè era menor d’edat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a suspendre el procés d’identificació ciutadana de les 
persones suposadament implicades en violència urbana a 
través la pàgina web del Departament d’Interior anome-
nada de «col·laboració ciutadana contra la violència ur-
bana», fins que no hi hagi les garanties jurídiques sufici-
ents que permetin evitar qualsevol tipus de vulneració de 
drets dels ciutadans.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2012

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

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01156/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 63169 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Carme Capdevi-
la i Palau, diputada, 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 Salut.

Exposició de motius

El barri de la Guineueta de Barcelona té una idiosincràsia 
molt característica donades les condicions orogràfiques i 
d’accessibilitat al barri. És per això, que les urgències del 
CAP de la Guineueta desenvolupen una important tasca 
d’assistència sanitària en el districte de Nou Barris. Així 
doncs el tancament i posterior desviació de les emergèn-
cies al CUAP d’Horta, situat en una zona de molt difícil 
accés, tant amb transport públic com en privat, especi-
alment de nit, sense una informació prèvia suficient del 
tancament de l’esmentat CAP, produeix que els usuaris 
de les urgències nocturnes tinguin greus dificultats en re-
bre assistència provocant en molts casos un augment de 
visites a les urgències de l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
Cal recordar que el CUAP és va obrir per a descongesti-
onar les urgències de l’hospital. D’ençà el tancament del 
servei d’urgències del CAP Guineueta, el dia 18 de gener 
de 2012, s’han rebut 196 reclamacions per escrit i s’han 
recollit 12.055 signatures demanant la reobertura de les 
urgències, que s’han entregat a l’alcaldia i al Consorci 
Sanitari de Barcelona (CSB) via alcaldia.

En una circular interna dirigida al Centre d’Atenció Con-
tinuada (CAC) Guineueta enviada el 17 de novembre de 
2011, s’informava que no es procediria al tancament del 

Fascicle segon
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CAP Guineueta. Malgrat la decisió final del Departa-
ment de Salut, per la qual es va procedir al tancament, en 
una reunió feta per les Associació de Veïns de la Guine-
ueta i Canyelles i per les Associacions d’afectats pel tan-
cament del CAP amb l’alcalde Xavier Trias el dia 12 de 
març de 2012, aquest es va comprometre estudiar la via-
bilitat de condicionar una línea de bus nocturn que unís 
el CUAP d’Horta amb els barris afectats de Nou Barris. 
Atès que el personal d’urgències del CAP constava de 1 
doctor, 1 infermera i 1 auxiliar administratiu. La creació 
d’una línea de bus nocturn expressament pels usuaris i 
usuàries afectades pel tancament del CAP Guineueta su-
posaria un cost molt més elevat que la reobertura de les 
urgències a la Guineueta.

Actualment, la sala annexa al CAP es troba en desús i és 
propietat del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad 
Social) i existeix un acord entre el Departament de Go-
vernació i Relacions Institucionals i el Consorci Sanitari 
de Barcelona per a reclamar a l’INSS que aquesta sala 
annexa, actualment en desús i sense cap planificació, es 
reconverteixi en un centre socio-sanitari. Finalment, el 
Ple de l’Ajuntament de Barcelona en data del 16 de març 
va aprovar demanar la reobertura de les urgències del 
CAP de la Guineueta.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a la a reobertura immediata de les urgències noc-
turnes al CAP de la Guineueta.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a millorar la dotació de serveis de les urgències 
del CAP Guineueta per tal d’evitar tant el nombre des-
plaçaments al CUAP d’Horta com per reduir el col·lapse 
que es produeix als serveis d’urgències de l’Hospital de 
la Vall d’Hebrón.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del GP d’ERC; 
Carme Capdevila i Palau, diputada del GP d’ERC; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos contrets amb l’Associació 
d’Ens Locals de la Xarxa de Centres d’Acolli-
da Turística de Catalunya
Tram. 250-01157/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 63190 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Joaquim Llena i Corti-
na, diputat, Mònica Lafuente de la Torre, diputada, Xa-
vier Sabaté i Ibarz, diputat, Agnès Pardell i Veà, diputa-

da del Grup Parlamentari Socialista, 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

El Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2005-2010 va 
ser elaborat per la Direcció General de Turisme, i tenia 
com a finalitat principal la de millorar la competitivitat 
de Catalunya com a destinació turística sostenible i de 
qualitat. La creació de la Xarxa de Centres d’Acollida 
Turística de Catalunya va ser una de les accions princi-
pals del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2005-
2010.

Els Centres d’Acollida Turística de Catalunya foren con-
cebuts com uns equipaments turístics de nova conceptu-
alització, amb la finalitat de prestar serveis d’informació, 
promoció i comercialització de productes d’oferta turís-
tica creada al voltant del patrimoni material i immaterial 
de Catalunya. Cada centre pretenia potenciar una temàti-
ca específica de cada territori on s’ubicaria.

La finalitat d’aquests centres no era altra que donar a co-
nèixer amb profunditat els eixos vertebradors de la nació 
catalana i de la seva cultura, i presentar el nostre país 
com una destinació turística de qualitat. Es va acordar, 
d’acord amb el Pla de Dinamització del producte turís-
tic, i amb els municipis respectius, materialitzar 9 centres 
d’acollida turística a Catalunya

Per poder tirar endavant aquest projectes, i a instànci-
es del govern de la Generalitat, es constituí l’Associació 
d’Ens Locals de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística 
de Catalunya (AELXCAT). Es va signar un conveni entre 
aquesta associació, la Direcció General de Turisme i el 
«Ministerio de Industria, Comercio y Turismo», segons 
el qual cadascuna de les parts es comprometia a aportar 
una tercera part.

Tant l’associació AELXCAT com l’Administració Gene-
ral de l’Estat van fer totes les aportacions a les que s’havi-
en compromès, fins i tot el conjunt d’ens locals van avan-
çar les seves aportacions. En el cas de la direcció General 
de Turisme no ha complert tots els seus compromisos, 
deixant sense finançament alguns d’aquests centres.

Aquest es el cas del Centre d’Acollida Turística de Les. 
Centre situat en el punt fronterer de la Val D’Aran amb 
França i que té com a temàtica «Occitania», i l’objectiu 
de posar en valor la cultura, la tradició i la llengua i la 
singular identitat de l’Aran i de l’Occità.

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

Proposta de resolució

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

1. Que el Departament d’Empresa i Ocupació respecti 
els compromisos contrets amb l’Associació d’Ens Locals 
de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya 
(AELXCAT).
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2. A fer efectiu en el termini de dos mesos el pagament 
per tal de fer possible la construcció del Centre d’Acollida 
Turística de Les.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Joaquim 
Llena i Cortina, diputat del GP SOC; Mònica Lafuente 
de la Torre, Diputada del GP SOC; Xavier Sabaté i Ibarz, 
Diputat del GP SOC; Agnès Pardell i Veà, Diputada del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla estratègic de xarxes de proximitat 
per al sector agroalimentari
Tram. 250-01158/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 63191 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de 
la Torre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

La comercialització és un dels instruments necessaris 
que el sector agroalimentari requereix per afrontar el fu-
tur amb perspectives positives i esperançadores per ga-
rantir la renda i poder ser competitiu en aquest món can-
viant, plural i en moltes ocasions imprevisible.

Una de les fites estratègiques pel sector en el marc de 
la comercialització és aprofundir en els mercats interiors 
posant en valor els nostres productes de qualitat. I dins 
dels mercats interiors cal explorar totes les xarxes de pro-
ximitat aprofitant el potencial del turisme, de la nostra 
gastronomia i el dinamisme dels nostres pobles i ciutats.

La venda de proximitat ofereix al consumidor valors en 
els aliments com la equitat, la sostenibilitat, la transpa-
rència, entre d’altres que fan que es creï un lligam de 
confiança entre el productor, el producte i el consumidor 
evitant la intermediació d’altres agents.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a elaborar un Pla Estratègic de Xarxes de Pro-
ximitat. Aquest Pla s’hauria de treballar conjuntament 
amb els departaments de la Generalitat implicats, amb 
l’Associació i Federació de Municipis, amb les Federa-

cions d’Hosteleria, els gremis d’artesans i el conjunt del 
sector.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens Mònica Lafuente de la Torre
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el funciona-
ment i el manteniment de tots els serveis sa-
nitaris del CAP Can Trias-Ernest Lluch, de 
Viladecavalls
Tram. 250-01159/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 63192 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, 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 Salut.

Exposició de motius

El Centre d’Atenció Primària Ernest Lluch de Can Tri-
as, al municipi de Viladecavalls, dóna servei a unes 
10.000 persones entre Viladecavalls i la zona de Roc 
Blanc de Terrassa. Aquest ha estat un equipament llar-
gament reivindicat pels ciutadans i ciutadanes, donat 
que és l’únic CAP del municipi i molta de la població de 
la zona pateix les dificultats de mobilitat i males conne-
xions de transport públic existents per accedir a altres 
centres sanitaris.

Davant la retallada pressupostària imposada pel Depar-
tament de Salut, Mútua de Terrassa, que és la proveïdora 
del servei del CAP Ernest Lluch de Can Trias, va tancar 
el centre durant els mesos d’agost i setembre, generant 
alarma en els veïns i veïnes i afectant de manera impor-
tant l’accessibilitat i la qualitat de l’assistència sanitària, 
especialment de les persones d’edat avançada.

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

Proposta de resolució

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

1. Garantir el funcionament del CAP Ernest Lluch durant 
tot l’any, inclosos els mesos d’agost i setembre.

2. Mantenir a curt i llarg termini tots els serveis sanitaris 
que es presten al CAP Ernest Lluch, com a únic Centre 
d’Atenció Primària del terme municipal de Viladecavalls.
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3. Garantir la dotació econòmica necessària per al cor-
recte funcionament del CAP de Viladecavalls durant tot 
el 2012 i següents.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
la taxa per l’expedició de les receptes i la re-
cuperació del consens amb el sector farma-
cèutic
Tram. 250-01160/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 63199 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
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 el Ple 
del Parlament.

Exposició de motius

El passat 24 d’abril el Govern de l’Estat va aprovar el Re-
ial Decret Llei 16/2012 de 20 d’abril de mesures urgents 
per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Sa-
lut. Amb aquest, el Govern del PP no sols trenca el caràc-
ter universal del sistema sanitari, sinó que atempta contra 
diversos drets dels ciutadans, com el de la protecció de la 
salut, i envaeix competències pròpies de la Generalitat, 
reconegudes per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i as-
sumides pel Servei Català de la Salut.

Les retallades impulsades pel PP se sumen a les que els 
catalans pateixen des de fa més d’un any a mans del Go-
vern de la Generalitat, que des de llavors està duent a 
terme una reconversió del sistema sanitari. Les seves po-
lítiques estan convertint el que fins ara era un sistema 
integrador, cohesionador i de consens, en un altre dual, 
amb més pobresa i desigualtat entre els catalans. A les 
retallades de personal i serveis han sumat la implantació 
de l’euro per recepta, una forma de repagament pel con-
sum farmacèutic que no té en compte la l’aprofundiment 
de les inequitats que implicarà.

En lloc de donar continuïtat a les polítiques de contenció 
de la despesa farmacèutica que, de manera consensuada 
amb els diferents agents del sector salut es va practicar 
els darrers anys, i que van permetre reduir el pes de la 
farmàcia en el pressupost de salut en sis punts del 2004 al 
2009, el Govern opta per implantar i mantenir una taxa 
que ara se suma a les mesures que del Govern de l’Estat 
i que farà que els catalans paguin tres cops pel mateix 
servei.

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: 

– Eliminar la nova taxa associada a l’expedició de recep-
tes de fàrmacs al sistema públic (coneguda com a «Euro 
per Recepta»).

– Recuperar el consens amb el sector farmacèutic a tra-
vés de la Mesa del Medicament, Institució on participava 
tot el sector (indústria, farmàcies, Universitat, patronals, 
etc.).

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos adquirits amb l’Ajunta-
ment de Tarragona en el Protocol de col-
laboració entre el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Tarragona per a la coresponsabilització 
en el període 2010-2016
Tram. 250-01161/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 63200 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardo-
na, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Les carències en equipaments educatius a la ciutat de 
Tarragona són sobradament conegudes. Per aquest mo-
tiu, el 2010 el Departament d’Educació de la Generali-
tat i l’Ajuntament de Tarragona van signar un acord de 
col·laboració, amb vigència fins 2016, que comprenia di-
ferents àmbits educatius, i que renovava el compromís 
d’ambdues administracions pel que fa a les inversions 
educatives necessàries.

En l’esmentat protocol es reconeixia la necessitat, la ur-
gència i el compromís perquè l’Ajuntament cedís els 
solars necessaris per a la construcció, per part del De-
partament, de nous centres educatius ja planificats con-
juntament, i que es trobaven en aules prefabricades o edi-
ficis provisionals.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a complir els compromisos adquirits amb l’Ajunta-
ment de Tarragona en el «Protocol de col·laboració entre 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalu-
nya i l’Ajuntament de Tarragona per a la coresponsabilit-
zació en el període 2010-2016», especialment pel que fa 
a l’Escola Olga Xirinacs, l’Institut Escola Arrabassada, 
l’Institut Escola Ponent, l’Institut Tarragona, la substitu-
ció de l’Escola la Floresta i l’Escola Oficial d’Idiomes.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Xavier Sabaté i 
Ibarz, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’oficialitat de 
les seleccions esportives catalanes
Tram. 250-01162/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 63318 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Des de l’inici de la represa de l’activitat del parlamen-
tària dels anys 80, la causa de la internacionalització de 
l’esport català ha comportat moltes iniciatives catalanes. 
Aquesta constant té la seva raó en el fet excepcional i 
atípic de ser l’únic sector privat d’activitat social que no 
té reconeguda, a nivell internacional, la plena llibertat 
d’associació a les entitats afins. La iniciativa més signi-
ficativa, més enllà de la redacció, debat i aprovació dels 
articles referents a l’esport dels Estatuts d’Autonomia de 
1979 i 2005, ha estat la Llei 9/99, de 30 de juliol, de su-
port a les seleccions catalanes.

Aquesta llei porta 13 anys al Tribunal constitucional des-
prés que el 5 de novembre de 1999 el Govern espanyol re-
corregués i suspengués l’article 2, que diu: «les federaci-
ons esportives catalanes de cada modalitat esportiva són 
les representants del respectiu esport federat català en els 
àmbits supraautonòmics». La llei també obria la porta a 
que les seleccions catalanes participessin en «esdeveni-
ments de qualsevol àmbit de caràcter oficial o amistós, 
segons correspongui». Més tard les disposicions de la llei 
es van refondre en el que és ara la Llei de l’Esport, apro-
vada per Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, cor-
responent la disposició impugnada a l’actual article 19.2.

Aquest situació anòmala no és aïllada. El parlament basc 
viu una situació similar. La seva llei de l’esport, concre-
tament l’article 16.6, va ser també recorreguda davant el 
Tribunal Constitucional l’any 1998, és a dir, ja fa 14 anys. 
Talment com en el cas de la llei catalana, aquest article 
està suspès i encara pendent de sentència.

En tot aquest litigi l’estat espanyol i els distints executius 
que han governat fins avui han torpedinat la legítima i 
natural aspiració de moltes federacions esportives catala-
nes, basques i gallegues a poder participar en competici-
ons, oficials o no, de caràcter internacional.

La intervenció més contundent i clara de l’estat espanyol 
per impedir, encara que només fos en l’àmbit de l’olim-
pisme, la participació internacional de seleccions cata-
lanes, basques i gallegues, fou les pressions que des de 
l’any 1987 es dugueren a terme per a modificar la Carta 
Olímpica. Finalment, el 19 de juliol de 1996, a Atlanta, 
el Comitè Internacional Olímpic va modificar la Regla 
34.1 de la Carta Olímpica en el sentit de limitar el reco-
neixement de nous comitès olímpics nacionals a estats 
independents reconeguts per la comunitat internacional.

Un altre exemple fefaent d’aquesta actitud fou la pressió 
de l’estat espanyol sobre la Federació Internacional de 
Patinatge (FIRS) i molts del seus membres, mitjançant 
el Ministeri d’Exteriors i la Secretaria de Estado para el 
Deporte, fins aconseguir que l’assemblea de la FIRS, ce-
lebrada a Fresno el novembre de 2004, fes marxa enrere 
en el reconeixement de la Federació Catalana de Patinat-
ge, que ja havia esta acceptada 8 mesos abans. En aquest 
intèrval la Selecció catalana d’Hoquei Patins va guanyar 
el Mundial B organitzat a Macau, l’octubre d’aquell ma-
teix any.

Podríem citar molts casos en el que una federació cata-
lana, com per exemple la de rugbi, ha vist frustrat el seu 
reconeixement per la federació internacional respectiva 
per la pressió, directa o indirecta, dels estaments polítics 
espanyols.

Malgrat aquestes adversitats convé remarcar que en els 
dos únics casos en que les federacions catalanes - pati-
natge i bitlles– han comparegut davant la màxima ins-
tància judicial esportiva, el Tribunal Arbitral de l’Esport 
(TAS), les catalanes han obtingut resolucions favorables. 
En aquest sentit cal reconèixer l’especial significació de 
la sentència del TAS declarant la legalitat de l’afiliació de 
la Federació Catalana de Bitlles i Bowling a la Federació 
Internacional (FIQS), declarant-la compatible amb l’afili-
ació simultània i diferenciada de la federació espanyola.

La realitat, doncs, és que malgrat tots els intents per part 
de l’estat espanyol d’evitar el reconeixement de l’esport 
català, el procés d’internacionalització creix com un fet 
natural i no excepcional i cada cop són més les federa-
cions esportives catalanes que competeixen, o aspiren a 
participar, en competicions oficials de caràcter internaci-
onal, per així trencar l’excepcionalitat exportiva que no 
és s’aplica en els àmbits econòmic, social, cultural, cien-
tífic o qualsevol altre, en els quals està reconegut i res-
pectat el dret a la lliure associació.

Malgrat els esforços per part dels diferents governs es-
panyols i altres organismes d’àmbit estatal per impedir 
que catalans, bascos i gallecs puguin participar en esde-
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veniments internacionals amb la seva pròpia bandera, la 
història ens duu en una altra direcció ja que hi ha molts 
casos de federacions esportives de nacions o països que, 
tot i no disposar d’estat propi, poden competir d’igual a 
igual amb federacions d’altres països, com és el cas d’Es-
còcia, País de Gal·les, Anglaterra, Irlanda del nord, Illes 
Feroe, Groenlàndia, Palestina, Tahití, Hong-Kong i així 
fins a 53 països diferents.

Les lleis catalana i basca de suport a la projecció interna-
cional de l’esport i de suport a les respectives federacions 
esportives es troben al Tribunal Constitucional. Les acci-
ons contra els intents d’afiliació de les federacions cata-
lanes, basques o gallegues a les respectives federacions 
internacionals són constants i fonamentades en disposi-
cions legals espanyoles que, cal citar-ho, tenen el seu ori-
gen explícit i directe en el Decret de 25 de gener de 1941, 
on per primer cop, legalment i il·legítimament, s’escriu 
que la participació en competicions internacionals està 
reservada i limitada a les federacions espanyoles degu-
dament autoritzades per la Delegación Nacional de De-
portes, regida llavors per l’únic partit polític legal durant 
el franquisme: la «Falange Española Tradicionalista i 
de las JONS». Aquest context jurídic heretat del perío-
de més negre del franquisme ha perviscut i reproduit en 
disposicions esportives encara en vigor, contradint i con-
culcant el dret fonamental d’associació que correspon a 
qualsevol entitat privada en l’àmbit dels seus objectius le-
gítims, dret reconegut en els Tractats Internacionals i en 
el Conveni Europeu de Drets Humans, signats altrament 
per l’estat espanyol i, per tant, d’estricte i oblidat compli-
ment. Tot plegat un context jurídic i polític que s’interfe-
reix il·legítimament en l’àmbit del dret privat que regeix 
l’àmbit de les federacions esportives internacionals i des-
virtua l’ordenament polític institucional on la competèn-
cia exclusiva en l’àmbit de l’esport correspon a Catalu-
nya, Euskal Herria i Galicia.

De la mateixa manera que l’entitat Plataforma Pro-Se-
leccions Catalanes defensa el dret a de les federacions 
esportives catalanes a participar en competicions inter-
nacionals ho fa a Catalunya, ESAIT i Xiareiros Galegos 
ho fan a Euskal Herria i Galicia, respectivament.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix la labor i la tasca 
de les seleccions esportives catalanes i en reclama la seva 
oficialitat immediata.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat que, mitjançant la Secretaria General de l’Es-
port, iniciï les negociacions pertinents perquè el Govern 
espanyol i el Consejo Superior de Deportes adoptin els 
canvis legislatius necessaris a fi es derogui l’excepciona-
litat esportiva i es restauri i respecti plenament, indepen-
dentment de les prescripcions que puguin establir els di-
ferents estatuts de cada federació internacional, el dret 
fonamental d’associació exercit en el procés d’afiliació 
internacional de les federacions esportives catalanes.

3. El Parlament de Catalunya sol·licita al Govern espanyol 
i el Consejo Superior de Deportes, conjuntament amb les 
mateixes federacions espanyoles, donin ple suport a les 

federacions catalanes que, en l’exercici dels seus drets i 
en el desenvolupament dels seus legítims objectius espor-
tius, vulguin sol·licitar lliurement l’ingrés a la federació 
internacional corresponent i així puguin participar en 
competicions internacionals oficials.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a iniciar l’elaboració d’una proposició de llei per 
a presentar a la Mesa del Congrés del diputats, que és 
desenvoluparà mitjançant ponència conjunta i que el con-
tingut de la qual instarà a reconèixer legalment el dret 
dels esportistes catalans, i de qualsevol indret de l’Estat, 
a la lliure opció per a formar part o no d’una selecció es-
panyola i a decidir lliurement en quina selecció –l’estatal, 
o nacional de Catalunya en el cas dels esportistes cata-
lans– prefereixen competir internacionalment, eliminant 
les possibles sancions actualment vigents per no presen-
tar-se a una convocatòria o competició de la selecció es-
panyola.

5. El Parlament de Catalunya sol·licita al Govern espa-
nyol la modificació dels articles 8, 32, 33, 47 i 76 de la 
llei de l’estat 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport i altres 
disposicions concordants, en el sentit d’aquesta resolució.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

Joan Puigcercós i Boixassa Anna Simó i Castelló
President del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre la recepció par-
cial de l’obra i la posada en funcionament de 
l’estació depuradora d’aigües residuals de 
Quart
Tram. 250-01163/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 63319 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’Agència Catalana de l’Aigua ha finalitzat ja la construc-
ció de la nova estació depuradora d’aigües residuals al 
municipi de Quart.

Aquesta depuradora ha de donar el servei al municipi de 
Quart i als nuclis agregats de Palol d’Onyar i de la Cre-
ueta i ha d’evitar definitivament l’abocament d’aigües ne-
gres a la llera del riu Onyar.

La posada en funcionament d’aquesta estació depuradora 
és factible i sols falta el col·lector que l’ha de connectar 



14 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 315

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 55

amb el barri de la Creueta, el qual no s’ha realitzat per la 
manca de concreció del seu traçat.

Amb tot, la posada en funcionament de l’equipament ja 
construït, permetria donar servei al municipi de Quart i 
evitar els problemes que actualment pateix: utilització de 
l’antiga depuradora que causa molèsties per la seva proxi-
mitat amb el nucli habitat, manca d’infraestructura depu-
radora per a servir el creixement industrial del municipi 
i costos mediambientals per la manca d’eficiència d’una 
fosa sèptica que s’està utilitzant de manera provisional.

Tots aquests inconvenients quedarien resolts amb la re-
cepció parcial de l’obra i la posada en funcionament 
d’aquesta estació, amb el servei que això permetria donar 
a Quart i Palol d’Onyar, encara que a hores d’ara no es 
connecti amb el barri de la Creueta.

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

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer la recepció parcial de les obres ja executades 
en la nova estació depuradora d’aigües residuals i a po-
sar-la en funcionament mentre no es resol la connexió del 
col·lector amb el barri de la Creueta.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

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

Proposta de resolució de rebuig a la mesura 
de no convocar oposicions a jutges i fiscals i 
sobre la cobertura de les vacants
Tram. 250-01164/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 63493 i 63999 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent sobre 
la no convocatòria d’oposicions a les carreres de Jutges i 
Fiscals i d’altres mesures anunciades pel Govern de l’Es-
tat que van en detriment del bon servei i qualitat de l’ad-
ministració de justícia per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Davant el recent anunci fet pel Ministre de Justícia, Al-
berto Ruiz-Gallardón, en el marc dels pressupostos ge-
nerals de l’Estat per l’exercici 2012, de què no s’oferiran 
oposicions a Jutges i Fiscals fins el 2013, cal posar de 

manifest la gravetat d’aquest anunci per tal com, fins ara, 
cada any s’ha vingut produint l’anunci de convocatòria 
de places en la Carrera Judicial i Fiscal. L’anunci de la 
convocatòria obre un procés d’oposició que es desenvolu-
pa en successives fases. En primer lloc, organització dels 
Tribunals de Qualificació i realització de les proves a les 
persones que es presenten, fase que sol prolongar-se per 
termini mig d’un any. En segon lloc, les persones que su-
peren aquests exàmens ingressen a l’Escola Judicial o el 
Centre d’Estudis Jurídics, on deuen superar un curs pre-
sencial i un període de temps en pràctiques, tenint aques-
ta segona fase una durada d’entre 18 i 24 mesos, depenen 
del temps assignat al període en pràctiques. Solament 
al final d’aquest període, les persones que hagin superat 
les proves passaran a ingressar en la Carrera Judicial o 
Fiscal i a exercir les seves funcions. Per tant, la mesura 
anunciada no suposa un estalvi ni una reducció efectiva 
de despesa en els propers temps.

La carrera Judicial a Espanya n’està conformada per 
5.205 jutges i magistrats. La carrera Fiscal per 2.500. El 
mateix pas del temps provoca la necessitat de cobrir les 
places que resten vacants per jubilació, al mateix temps, 
l’estudi realitzat pel CGPJ mostra la necessitat urgent e 
inajornable d’almenys 569 places noves i la Fiscalia Ge-
neral de l’Estat ha previst 150 places. En els propers 
anys, per tant, es estrictament necessària la incorporació 
de noves persones a la carrera Judicial i Fiscal.

Entretant es manté un sistema de justícia interina, pre-
cària i sense garanties, que ve conformada pels Jutges i 
Magistrats i Fiscals substituts i suplents, persones que en 
la seva major part exerceixen de forma sacrificada e in-
segura la seva funció, i a quina contractació temporal es 
varen destinar un pressupost de 23.940.000 euros per a 
2011 per part del CGPJ i en la carrera Fiscal cobreixen el 
20% de la plantilla.

L’anunci realitzat suposa un menyspreu a les institucions 
implicades en el procés de selecció per a l’ingrés en les 
carreres judicial i fiscal. No és pas competència exclusi-
va del Ministeri la decisió del número de places a con-
vocar. L’anunci constitueix un exemple més de mesures 
suposadament d’estalvi que sol serveixen per a retallar 
inversió pública i perjudicar serveis públics bàsics per a 
la comunitat.

L’Administració de Justícia és un servei essencial en una 
societat democràtica, garant final dels drets de la ciuta-
dania. Però també és un pressupost indispensable d’una 
economia seria, moderna i rigorosa en l’aplicació de les 
seves pròpies normes. La situació econòmica agreuja la 
situació dels Jutjats i Fiscalia.

Moltes de les mesures adoptades augmentaran la seva 
carga de treball de manera què, si al mateix temps es re-
dueix la planta judicial i fiscal, inevitablement s’acaba-
ran minvant les garanties ciutadanes i perjudicant l’eco-
nomia. L’increment de la baralla, els temps d’espera, la 
càrrega de feina i la precarietat del servei són solament 
alguns dels nefastos efectes que per a la població i per a 
l’economia espanyola comportarà la irreflexiva decisió.

D’altra part, no podem deixar de ressenyar la profunda 
preocupació per la imprevisió en el referit a l’Escola Ju-
dicial, amb seu a Barcelona. Aquesta Escola ha estat i 
és un referent europeu e iberoamericà en matèria de for-
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mació judicial. Solament amb un centre d’instrucció sò-
lid, amb capacitat de projecció a mig i llarg termini, es 
pot assegurar la qualitat en la formació de la Judicatura. 
I així mateix, el Centre d’Estudis Jurídics ha vist reduït 
sensiblement el seu pressupost per a la formació inicial i 
continuada dels Fiscals.

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

Proposta de resolució

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

Primer. Manifesta la seva disconformitat amb la mesura 
anunciada per part del Ministre de Justícia Sr. Alberto 
Ruíz Gallardón, en el marc de la presentació dels pres-
supostos de l’Estat pel 2012 de que enguany no se oferi-
ran oposicions a Jutges i Fiscals, quina convocatòria que-
da ajornada per l’any 2013, per considerar que es tracta 
d’una mesura irresponsable, ineficaç, que en el cas de Ca-
talunya suposa deixar sense cobrir moltes de les places 
vacants de Jutges i de Fiscals titulars, que es veuen afec-
tades d’una gran mobilitat, problema que es veurà agreu-
jat per la disminució de partides pressupostàries per a 
contractar Jutges i Fiscals substituts, i que –a més– su-
posa una invasió de les competències que l’article 306 
de la Ley Orgànica del Poder Judicial assigna al Consejo 
General del Poder Judicial. Aquesta situació és tant més 
injustificada i incomprensible quan, a l’hora, el govern de 
l’Estat preveu fer les corresponents convocatòries de pla-
ces pels diferents cossos policials dependents de l’Estat, 
el que és un signe inequívoc de quines són les prioritat 
que s’ha marcat el nou executiu per atendre a la greu situ-
ació de la justícia en el nostre país.

Segon. Manifesta la seva solidaritat i suport a les més 
de 3.500 persones que es troben preparant oposicions en 
aquests moments a les carreres judicials i fiscals, amb es-
perit de servei públic.

Tercer. Manifesta la seva preocupació per la imprevisió 
del Ministeri de Justícia pel que fa referencia a l’Esco-
la Judicial amb sèu a Barcelona i al Centro de Estudios 
Jurídicos, amb sèu a Madrid, per la reducció dels pres-
supostos destinats a aquests dos organismes fonamentals 
per garantir una bona i continuada formació dels Jutges, 
Magistrals i Fiscals i denuncia els atacs i intents de des-
prestigiar-les, de reduir el període de formació dels jutges 
i fiscals i de modificar el contingut dels ensenyaments, en 
especial pel que fa a la formació en matèria dels drets i de 
les llengües pròpies de les Comunitats autònomes que en 
tenen competència i al coneixement de la realitat social 
en que han d’exercir les seves funcions.

Quart 

1. A afegir-se i fer arribar les anteriors manifestacions 
d’aquest Parlament, al Ministre de Justícia i al President 
del Consell General de Poder Judicial, instant a ambdós 
a que rectifiquin aquesta situació i es procedeixi a convo-
car les corresponents oposicions de Jutges i Fiscals dins 
el present exercici 2012.

2. A fer les gestions oportunes davant el Ministeri de Jus-
tícia i davant el Consell General de Poder Judicial per tal 

que cobreixin, dins el present exercici 2012, les vacants 
de Jutges i Fiscals titulars que necessita el sistema judici-
al a Catalunya, i –en tot cas– doti dels recursos necessa-
ris per a cobrir les vacants amb Jutges i Fiscals substituts 
suficientment formats, amb totes les garanties salarials i 
d’estabilitat, per tal que puguin realitzar de forma correc-
ta la seva funció, en tant no es cobreixen les places amb 
els titulars que corresponguin.

3. A fer arribar al Ministeri de Justícia i al Consell Ge-
neral del Poder Judicial, la relació de noves places de Jut-
ges, Magistrats i Fiscals que es necessiten a Catalunya de 
forma urgent, tant per cobrir les necessitats dels Jutjats i 
Tribunals ja existents, com per a la creació de Nous, allí 
on resulti necessari segons els estudis efectuats pel De-
partament de Justícia.

4. A donar compte, a aquest Parlament, per mitjà de com-
pareixença de la H.C. de Justícia, del resultat de les seves 
gestions, dins del darrer trimestre de 2012.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la declaració de 
caducitat de l’expedient ambiental del pro-
jecte per al tancament de l’autovia orbital de 
Barcelona
Tram. 250-01165/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 63494 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat, Salvador Milà Solsona, 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 declarar la caducitat de 
l’expedient ambiental del «cierre de la autovia orbital» 
(Quart Cinturó) per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Des de fa varis anys, i en diverses etapes, el Ministerio 
de Fomento està tramitant el projecte «Cierre de la au-
tovia orbital de Barcelona» conegut també com a Quart 
Cinturó.

Una part molt important d’aquesta tramitació és l’emissió 
del corresponent Informe d’impacte ambiental.

La Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, estableix en el seus articles 6 i 
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7 de quins terminis disposen les diferents parts interes-
sades en els expedients d’avaluació ambiental de plans i 
programes i els informes d’impacte ambiental d’infraes-
tructures, per realitzar els diversos tràmits i emetre els 
corresponents informes.

Atès que s’estableix que l’òrgan promotor, en cas d’aquest 
projecte promogut per la Dirección General de Carre-
teras del Ministerio de Fomento, disposa de 18 mesos a 
comptar des de la finalització del termini d’informació 
pública per trametre a l’òrgan ambiental (Dirección Ge-
neral de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) l’expe-
dient d’informació pública per tal que emeti la declaració 
d’impacte ambiental (DIA). Aquest termini va començar 
a córrer el 9 d’octubre de 2010 i els 18 mesos finalitzaven 
el 9 d’abril 2012.

Atès que han transcorregut més de 18 mesos des del 
tràmit d’informació pública i el Ministerio de Fomento 
encara no ha tramés l’expedient a Medio Ambiente per 
emetre la declaració d’impacte ambiental.

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

Proposta de resolució

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

Sol·licitar al Ministerio de Medio Ambiente que declari 
la caducitat de l’expedient ambiental del projecte «Cierre 
de la autovia orbital de Barcelona» conegut també com 
a Quart Cinturó, referent a l’estudi informatiu del segon 
tram entre Terrassa i la Roca del Vallès.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan Boa-
da Masoliver, diputat GP ICV-EUiA; Salvador Milà Sol-
sona, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la instauració 
del dispositiu de vigilància especial con-
junta dels Mossos d’Esquadra, els grups 
de suport i la Guàrdia Urbana de Cornellà al 
polígon Famades d’aquest municipi en els 
horaris de funcionament i sortida de les dis-
coteques
Tram. 250-01166/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 63657 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 

estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Els darrers incidents produïts en el polígon Famades de 
Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) han posat en evi-
dència una necessitat que l’Ajuntament d’aquest munici-
pi ve manifestant des del passat mes de juliol de 2011, 
en el que de manera unilateral, el Departament d’Interior 
va decidir suprimir la vigilància especial que tenia assig-
nada a l’esmentat polígon i que consistia en un disposi-
tiu conjunt dels Mossos d’Esquadra, els grups de suport 
(ARRO) i la Guàrdia Urbana de Cornellà que controlava, 
a la sortida dels locals, l’itinerari dels usuaris i els dirigia 
fóra del nucli urbà de la ciutat de L’Hospitalet.

D’altra banda, arran de la publicació de l’Ordre 
INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen 
els horaris dels establiments oberts al públic, dels espec-
tacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la 
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al 
seu Reglament, les activitats recreatives de discoteques, 
sales de ball i sales de festes, entre d’altres recollides a 
l’article 7 de la referida norma, tenen la potestat d’ampli-
ar el seu horari de tancament en els períodes de vacan-
ces (Nadal, Setmana Santa i període estival) i determina-
des festivitats (Carnestoltes i festes locals o patronals); la 
norma, que abasta tot el territori de Catalunya, és d’apli-
cació directa pel titular de l’activitat.

L’especial situació de les discoteques del polígon Fa-
mades de Cornellà, la seva proximitat amb la ciutat de 
l’Hospitalet, i els diferents incidents produïts, ha portat a 
l’ajuntament a manifestar la seva disconformitat a l’am-
pliació horària establerta per l’Ordre departamental. Per 
aquesta raó, com a Ajuntament afectat territorialment, 
Cornellà vol acollir-se a la reducció d’horari prevista en 
l’article 14 d’aquella Ordre i tramitaran l’oportuna peti-
ció davant les direccions generals competents en matèria 
d’espectacles públics i activitats recreatives i en matèria 
de policia i seguretat pública, una vegada conclosos els 
preceptius informes, actualment en preparació.

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: 

1. El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalu-
nya que acordi instaurar de nou el dispositiu de vigilàn-
cia especial que exercien conjuntament els Mossos d’Es-
quadra, els grups de suport (ARRO) i la Guàrdia Urbana 
de Cornellà per a la seguretat del sector Famades de Cor-
nellà de Llobregat durant l’horari de funcionament i sor-
tida de les discoteques de la zona.

2. El Govern a revisar l’ampliació d’horari establerta per 
a les discoteques, sales de ball i sales de festes, recollida 
a l’article 7 de l’Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, 
per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts 
al públic, dels espectacles públics i de les activitats re-
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creatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i de les 
activitats recreatives, i al seu Reglament.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’una reunió extraordinària de la Comissió 
per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre 
i la definició del cabal ambiental del tram fi-
nal de l’Ebre
Tram. 250-01167/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 63788 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), òrgan 
regulador de la conca, va donar a conèixer el passat 25 
d’abril, en el marc de la reunió de constitució del Consell 
de l’Aigua de la demarcació, la seva proposta de cabal 
ecològic i ambiental per al tram final del riu Ebre dins el 
nou Pla de Conca. El règim de cabals que fixa és inferior 
als 100 m3/s que fixa el pla de conca vigent, fet que pot 
agreujar el mal estat del tram final del riu Ebre i, sobre-
tot, els problemes de regressió, subsidència i salinitat que 
amenacen el futur del Delta de l’Ebre. La realitat és que, 
definitivament, ha proposat un cabal variable que oscil·la 
entre els 80 m3/s i els 155 m3/s. Per tant, la proposta situa 
un cabal mínim de mitjana de només 106,9 m3/s, molt 
lluny també del règim hídric que havia aprovat la Comis-
sió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, i que el 
Parlament de Catalunya i molts ajuntaments de les Terres 
de l’Ebre van aprovar com a proposta pròpia.

La Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, 
òrgan consultiu i participatiu que es va constituir el fe-
brer del 2006, és l’únic organisme que fins ara ha dut a 
terme un estudi rigorós i científic en què s’assegura el ca-
bal mínim necessari per garantir un tram final de riu viu 
i un futur segur per al Delta de l’Ebre, uns cabals mínims 
diferenciats en funció de la tipologia de l’any hidrològic. 
L’aportació anual prevista era de 12.517 hectòmetres cú-
bics l’any (396,9 m³/s) en anys humits, 9.482 hectòmetres 
cúbics a l’any (300,6 m³/s) en anys mitjans i 7.149 hectò-
metres cúbics a l’any (226,7 m³/s) en anys secs.

Segons la Directiva Marc de l’Aigua, els plans de conca 
han de començar determinant amb metodologia cientí-
fica el cabal mínim necessari per mantenir el bon estat 
ecològic dels diversos trams fluvials, i només després es 
poden atorgar noves concessions. Per contra, ara, amb el 
cabal proposat per la CHE, ens trobem amb unes xifres 
que no responen ni a criteris tècnics ni a les necessitats 
del tram final del riu Ebre i el seu Delta i, per tant, poden 
ser contraris a la Directiva Marc de l’Aigua.

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

Proposta de resolució

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

– Convocar, amb caràcter d’urgència, una reunió extraor-
dinària de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres 
de l’Ebre

– Fer les gestions necessàries per incorporar la definició 
del cabal ambiental pel tram final de l’Ebre, la proposta 
adoptada per la part catalana de la Comissió per a la Sos-
tenibilitat de les Terres de l’Ebre.

– Refermar el compromís polític amb les Terres de l’Ebre 
i la defensa del riu Ebre, rebutjant la proposta de cabal 
ambiental per al tram final del riu feta per la Confedera-
ció Hidrogràfica de l’Ebre durant la constitució del Con-
sell de l’Aigua de la Demarcació de l’Ebre el passat 25 
d’abril de 2012.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

Sergi de los Ríos Martínez Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre els problemes 
amb la liquidació de la taxa per a activitats 
de control i inspecció sanitària en escorxa-
dors, sales d’especejament i transforma-
ció de caça i altres establiments alimentaris 
subjectes a control sanitari del quart trimes-
tre del 2011 ençà
Tram. 250-01168/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 63804 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu adjunt del Subgrup Parla-
mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Els subjectes passius de la taxa per activitats de control i 
inspecció sanitària en escorxadors, sales d’especejament 
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i transformació de caça i altres establiments alimenta-
ris subjectes a control oficial per part del Departament 
de Salut han patit la disfunció per part d’aquest Depar-
tament en la gestió dels fulls d’autoliquidació durant el 
present exercici pressupostari.

La Llei 6/2011 de Pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per al 2011 estableix a l’article 49 un increment 
de l’1% en les taxes de quantia fixa. Tanmateix, La llei 
7/2011 de mesures fiscals i financeres estableix que els 
imports resultants de l’aplicació d’aquest 1% s’aplicaran a 
partir del quart trimestre de 2011.

El Departament de Salut, encarregat de recaptar la taxa 
posa a disposició dels administrats un full d’autoliquida-
ció a la seva web per a que els operadors puguin des-
carregar-lo, complimentar-lo, imprimir i fer el pagament. 
Els imports corresponents a cada quota estan definits al 
model d’autoliquidació i no es poden modificar. Aquest 
Departament envia cada trimestre una circular als esta-
bliments recordant-los les instruccions per descarregar i 
complimentar el full i el procediment de pagament, però 
no ha fet cap menció a l’increment del 1% previst a les 
lleis de pressupostos i mesures fiscals per 2011. El model 
d’autoliquidació no ha variat els seus imports.

Després de l’aprovació de la Llei 1/2012 de pressupostos 
de la Generalitat i de la Llei 5/2012 de mesures fiscals 
i financeres per 2012, l’esmentada taxa per activitats de 
control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d’es-
pecejament i transformació de caça i altres establiments 
alimentaris subjectes a control oficial es veu afectada de 
la forma següent: 

– Increment del 14% sobre totes les taxes de quantia fi-
xa (article 48 de la Llei 1/2012 de pressupostos). L’incre-
ment ha de ser efectiu a partir del 28/02/2012.

– Modificació dràstica de les deduccions que s’apliquen 
sales d’especejament i escorxadors (a partir del segon tri-
mestre de 2012): 

– La deducció màxima de la taxa baixa de 70% a 56% en 
el cas dels escorxadors.

– La deducció màxima de la taxa baixa de 40% a 20% en 
el cas de les sales d’especejament.

Per tant, aquestes mesures tindran una repercussió imme-
diata, ja que els escorxadors de serveis podien repercutir 
la taxa sobre els usuaris. A partir del segon trimestre de 
2012, només podran repercutir els imports corresponents 
a la investigació de residus.

Com a conseqüència de l’entrada en vigor de la llei de 
pressupostos, el 28/02/2012 els administrats han de pre-
sentar dues autoliquidacions per un sol trimestre. La pri-
mera amb els imports corresponents a 2011 i la segona 
amb els imports de 2012. El Departament de Salut comu-
nica aquest fet en la seva circular trimestral, fent especi-
al menció a que excepcionalment havien de presentar «2 
autoliquidacions, la primera corresponent a l’activitat re-
alitzada entre els dies 1 de gener i 27 de febrer d’enguany, 
amb les mateixes tarifes del quart trimestre de 2011, i 
la segona autoliquidació, a l’activitat realitzada entre els 
dies 28 de febrer i 31 de març d’enguany, amb les tarifes 
augmentades segons la Llei de Pressupostos per aquest 
any 2012».

En aquesta circular de l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya s’indica als administrats el lloc web on es poden 
descarregar els dos models d’autoliquidació. En el model 
per al primer període (fins al 27/02/2012) no figuren els 
mateixos imports que al quart trimestre de 2011, sinó que 
es detecta un increment del 1%, i en el segon model (en-
tre el 28/02/2012 i el 31/02/2012) hi ha un increment del 
14% respecte del primer model d’autoliquidació. Consul-
tada l’Agència de Salut Pública de Catalunya, s’informa 
als interessats que en realitat s’ha regularitzat la pujada 
del 1% que no s’havia fet efectiva durant el quart trimes-
tre de 2011.

Es comunica també que l’Agència enviarà a tots els esta-
bliments subjectes a la taxa una liquidació corresponent 
al increment del 1% que els administrats no van poder 
satisfer ja que els impresos no s’havien modificat. El De-
partament de Salut no exigirà de recàrrec per pagament 
fora de termini.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

– Donar, mitjançant l’Honorable Conseller de Salut, Sr. 
Boi Ruiz, les explicacions corresponents per escrit als 
subjectes passius d’aquest taxa de per quin motiu no es 
va aplicar l’increment del 1% previst en la Llei de Pres-
supostos de 2011 en el quart trimestre d’aquell any, i per 
què no es va comunicar als subjectes passius que aquell 
increment es faria efectiu per primera vegada en l’autoli-
quidació del primer trimestre de 2012, comprès entre l’1 
de gener i el 27 de febrer, sinó que pel contrari es comu-
nica que l’import és el mateix que es va pagar el quart 
trimestre de 2011.

– Donades les circumstàncies d’aquest fet i la greu situa-
ció que viu el sector, deixar sense efecte la regularització 
del 1% corresponent al quart trimestre de 2011.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

Jordi Cañas Pérez
Portaveu adjunt del SP C’s

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’ajuts per a la rehabilitació dels ha-
bitatges del centre històric de Lleida
Tram. 250-01169/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 63905 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Joaquim Llena i Cortina, di-
putat, Agnès Pardell i Veà, diputada, Mònica Lafuente 
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de la Torre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 20 de juny del 2006 es va signar un conveni entre el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajunta-
ment de Lleida per tal de dur a terme actuacions de re-
habilitació d’especial interès i amb caràcter excepcional 
en el Centre Històric de la ciutat. Aquest conveni incloïa 
la realització de TEDIS (text tècnic de l’estat de l’edifici) 
per tal de conèixer la situació del parc d’habitatge i im-
pulsar les actuacions pertinents.

Aquests actuacions comprenien, inicialment la inspec-
ció de 89 edificis però el balanç final el període 2006-
2008 un total de 159 inspeccions. El mateix conveni fixa-
va una subvenció addicional del 10%, vinculat al decret 
455/2004 de 14 de desembre.

L’any 2009 (8/10/ 2009) se signà una Adenda al Conveni 
en relació a actuacions de rehabilitació d’especial inte-
rès i amb caràcter excepcional en el Centre Històric de 
Lleida. S’incrementa, així, la inspecció en 28 edificis en 
relació a les previsions inicials. En total la suma dels dos 
convenis és de 299 inspeccions.

El 26/02/ 2011 el Govern aprova el decret que fa obli-
gatori la Inspecció Tècnica d’edificis i desplega un pro-
grama d’inspeccions per al seu compliment. D’aquesta 
manera els edificis construïts abans de l’any 1971 hau-
ran d’ajustar-se a uns terminis determinats per tant de 
complir amb el decret. Per exemple els edificis construïts 
amb anterioritat a l’any 1930 tindran com a termini mà-
xim per passar la inspecció el 31 de desembre d’enguany, 
els que ho són entre l’any 1931 i l’any 1950 han de passar 
la inspecció abans del 31 de desembre de 2013, els del 
període 1950 i 1960 abans de desembre de 2014 i els que 
corresponen al període comprés entre 1961 i 1970 ho han 
de fer abans del 31 de desembre de l’any 2015 i aquells 
que estan construïts a partir de 1971 ho han de fer fins el 
31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 
anys d’antiguitat.

L’obligació de sol·licitar la inspecció correspon als pro-
pietaris i haurà de fer-se càrrec del pagament de la ITE 
al facultatiu a qui li encarregui, però es preveuen ajuts 
de caràcter excepcional quan s’acrediti la insuficiència de 
mitjans econòmics de els persones que compleixin els re-
quisits de les convocatòries de subvencions per a la reha-
bilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges.

Per tal de complir amb aquestes obligacions dels propie-
taris i tenint present la situació econòmica actual i la de 
la renda personal de molts catalans i catalanes cal que 
la Generalitat continuï subvencionant les actuacions més 
urgents en matèria d’habitatge, com han estat en la legis-
latura anteriors els tests d’edificació (tedis) específics per 
al centre històric, en el quals entre Generalitat i Ajunta-
ment ens feien càrrec del cost de la inspecció que pujava 
uns 900 euros per edifici i que es feia, d’acord amb els 
convenis amb els Col·legis d’arquitectes i aparelladors. 
Aquest conveni ha permès actuar amb celeritat en rela-
ció a la situació del parc construït més afectat per les pa-

tologies i han permès tenir una radiografia de la situació 
dels edificis del Centre Històric de la ciutat de Lleida que 
ha facilitat les actuacions poder actuar per evitar que pu-
gui haver problemes amb aquests immobles així com la 
instal·lació d’ascensors en blocs socials (on pagaven un 
60% del cost i un 20% l’Ajuntament)

El Grup Parlamentari Socialista considera d’importància 
estratègica i de prioritat social la creació d’ajuts especí-
fics per fer operatiu i eficaç el mandat del 26 /02 /11 sobre 
les Inspeccions Tècniques de Vehicles a la vegada que 
per permetre el foment de l’activitat econòmica a partir 
de al diagnosi i la rehabilitació d’edificis pendents d’ac-
tuació.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Elaborar un pla d’ajuts per a garantir el desplegament 
i el compliment del decret sobre l’Informe de la Inspec-
ció Tècnica de l’Edifici (26/02/2011) en aquells immo-
bles els residents dels quals acreditin notòries dificultats 
econòmiques per a complir amb els terminis fixats per 
a la revisió de l’edifici on resideixen corresponents a les 
obligacions corresponents als exercicis 2012, 2013 i 2014 
del mateix decret.

2. Establir convenis amb les administracions locals, amb 
participació dels Col·legis d’Arquitectes i d’Aparelladors 
per a dur a terme la diagnosi dels edificis i la seva rehabi-
litació, si s’escau, garantint una línia de suport econòmic 
a la seva execució.

3. Establir conveni amb l’Ajuntament de Lleida per a dur 
a terme les actuacions de diagnosi i de rehabilitació en el 
parc construït del Centre Històric de la ciutat de Lleida 
per al període 2012-2014.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, Joaquim Llena i Cortina, 
Agnès Pardell i Veà, Mònica Lafuente de la Torre, dipu-
tats i diputades del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la signatura 
d’un nou conveni amb l’Ajuntament de Llei-
da per a garantir la continuïtat del programa 
d’ajuts per a instal·lar ascensors en comuni-
tats de propietaris de promocions públiques 
d’habitatge
Tram. 250-01170/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 63906 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Joaquim Llena i Cortina, di-
putat, Agnès Pardell i Veà, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 20 de juny de l’any 2006 l’empresa pública ADIGSA, 
l’Ajuntament de Lleida i les Associacions de Veïns dels 
barris lleidatans de La Mariola i de Juan Carlos van sig-
nar un conveni d’adhesió i de col·laboració per dur a ter-
me les obres d’accessibilitat destinat a les comunitats de 
propietaris en el marc del projecte de millora del barri de 
la Mariola (projecte cofinançat pel Govern de la Genera-
litat i La Paeria e inclòs al Pla de Barris de Catalunya).

El desenvolupament del conveni anterior ha permès, fins 
ara, l’aprovació de 20 subvencions per a la instal·lació 
d’ascensors que milloren l’accessibilitat dels edificis. El 
Govern de la Generalitat aportà el 60% del cost i La Pa-
eria un 20% més, restant per l’aportació dels usuaris el 
20% que cobreix el cost de l’obra.

El mateix dia també es va signar un conveni d’adhesió i 
de col·laboració entre ADIGSA, l’Ajuntament de Lleida i 
la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social 
de Lleida pèl projecte d’obres d’accessibilitat destinat a 
les comunitats de propietaris de les promocions d’habi-
tatge públic a la ciutat de Lleida, vinculat al programa 
d’ajuts previst pel decret 455/2004 del 14 de desembre. 
L’estat actual dels conveni dóna els següents resultats: 
8 subvencions atorgades i 4 peticions de subvenció pen-
dents a causa que manca la signatura del corresponent 
conveni de cofinançament per part de la Generalitat 
(Blocs La Pau bloc D escales 11 i 12; Blocs Avinguda 
de Madrid bloc 9; Blocs Grup Regions Devastades al c/ 
Doctor Castelló Aleu, 3).

El Govern de la Generalitat adduint restriccions pressu-
postàries ha suspès el programa d’impuls per la millora 
de l’accessibilitat en els edificis que presenten barreres 
arquitectòniques i altres deficiències d’accés. S’ha inter-
romput així una línia de treball que ha millorat la quali-
tat, l’accessibilitat i la seguretat d’una bona part del parc 
d’habitatges construït al nostre país.

El Grup Parlamentari Socialista considera que una de els 
línies bàsiques de la política pública en matèria d’habitat-
ge ha de continuar estant orientada a la millora de l’ac-
cessibilitat del parc d’habitatges, tota vegada que és, en 
tant que programa de millora urbana, un programa de di-
namització econòmica i de generació d’ocupació en els 
àmbits en els quals es desenvolupa.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Donar continuïtat al programa d’instal·lacions d’as-
censors destinats a les comunitats de propietaris de les 
promocions públiques d’habitatge, restablint el programa 
d’ajuts directes per a la seva instal·lació.

2. Signar el conveni de cofinançament per a la instal·lació 
d’ascensors als blocs d’habitatge social inclosos en el 
conveni d’adhesió i col·laboració signat el 20/06/2006 en-
tre ADIGSA, l’Ajuntament de Lleida i la Federació d’As-
sociacions de Veïns d’Habitatge Social de Lleida i que 
afecta als Blocs La Pau d 11 i 12, els Blocs Avinguda de 
Madrid bloc 9 i als Blocs del Grup Regiones Devastadas 
situats al c/ Dr. Castelló Aleu, 3.

3. Acordar amb l’Ajuntament de Lleida un nou conveni 
destinat a garantir la continuïtat del programa d’instal-
lació d’ascensors en comunitats de propietaris de promo-
cions públiques d’habitatge del seu municipi a fi de mi-
llorar la seva accessibilitat.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, Joaquim Llena i Cortina, 
Agnès Pardell i Veà, Mònica Lafuente de la Torre, dipu-
tats i diputades del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’assumpció de 
la gestió de l’estació depuradora d’aigües re-
siduals de Menàrguens-Térmens i el garanti-
ment del seu funcionament
Tram. 250-01171/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 63907 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Joaquim Llena i Cortina, di-
putat, Agnès Pardell i Veà, diputada, Mònica Lafuente 
de la Torre, diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.
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Exposició de motius

L’estació depuradora dels municipis (EDAR) de Menàr-
guens-Térmens va ser construïda pel Ministeri de Medi 
Ambient, Medi Rural i Marí (Acuamed) i inaugurada el 
30 de juliol de l’any 2010. L’ACA, fins el dia d’avui, no ha 
assumit la gestió la qual cosa significa un enorme perju-
dici per als municipis afectats i la seva població i també 
per la mateixa planta que pot arribar ha patit destrosses i 
robatoris de material com està passant en altres equipa-
ments similars.

El Grup Parlamentari Socialista considera molt greu 
aquesta pèrdua continuada de recursos públics a causa 
de la desídia de l’actual administració ambiental i consi-
dera que el Govern ha d’actuar amb urgència per assolir 
la gestió.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a assolir d’im-
mediat la gestió de la depuradora (EDAR) de Menàr-
guens-Térmens i a garantir-ne el seu funcionament.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, Joaquim Llena i Cortina, 
Agnès Pardell i Veà, Mònica Lafuente de la Torre, Jordi 
Terrades i Santacreu, diputats i diputades del GP SOC 

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu al Compte general de la 
Generalitat corresponent al 2009
Tram. 257-00002/09

Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

A la presidenta del Parlament

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda el dia 26 d’abril de 2012, ha estudiat les propos-
tes de resolució subsegüents al Compte general de la Ge-
neralitat de Catalunya corresponent al 2009 (tram. 257-
00002/09), presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 62461), pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 62512), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 62489), pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 62532) i pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya (reg. 62533).

Finalment, d’acord amb l’article 163 del Reglament del 
Parlament, ha acordat d’establir el dictamen següent: 

Dictamen sobre el Compte general  
de la Generalitat corresponent  
a l’exercici del 2009

1. El Parlament de Catalunya aprova: 

a) El Compte general de la Generalitat corresponent a 
l’exercici del 2009.

b) L’Informe 4/2012 de la Sindicatura de Comptes, so-
bre el Compte general de la Generalitat corresponent al 
2009.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes i a infor-
mar-lo del compliment d’aquestes recomanacions, de les 
accions empreses i dels resultats obtinguts.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2012

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

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

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 63789).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 09.05.2012 a l’11.05.2012).

Finiment del termini: 14.05.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 08.05.2012.

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 64131) i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 64337).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.05.2012 al 15.05.2012).

Finiment del termini: 16.05.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 10.05.2012.
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Proposta de resolució per la qual es reitera 
la presentació a la Mesa del Congrés dels 
Diputats de la Proposició de llei del fons per 
a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la 
subvenció de peatges
Tram. 270-00014/09

Sol·licitud de convocatòria, amb caràcter ex-
traordinari, d’una reunió de la Junta de Por-
taveus
Reg. 63915 / Coneixement: Junta 
de Portaveus, 09.05.12

A la presidenta del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableix l’article 184.1 del Reglament del Parlament, sol-
liciten la convocatòria d’una reunió de la Junta de Porta-
veus amb caràcter extraordinari per tal d’incloure al pro-
per Ple del Parlament un nou punt a l’Ordre del Dia sobre 
la Proposició de llei del fons per a la homogeneïtzació, 
pel rescat selectiu i la subvenció de peatges.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del GP d’ERC; Dolors Camats Luis, por-
taveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta al Ple
Acord: Junta de Portaveus, 09.05.12

Al Ple del Parlament

La Junta de Portaveus, en la sessió tinguda el 9 de maig 
de 2012, ha considerat la Proposta de resolució per la 
qual es reitera la presentació a la Mesa del Congrés dels 
Diputats de la Proposició de llei del fons per a l’homo-
geneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges 
i, d’acord amb el que estableix l’article 184.1 del Regla-
ment, acorda de reiterar la presentació del text següent:

Proposició de llei del Fons  
per a l’homogeneïtzació, el rescat  
selectiu i la subvenció de peatges

Exposició de motius

Avui dia les infraestructures són una eina fonamental per 
a fer una política econòmica eficaç, que incideixi posi-
tivament en un desenvolupament econòmic harmònic i 
equilibrat de tota la població i del territori. Els sistemes 
de comunicació i de transport afecten, sens dubte, el mo-
del social, demogràfic i econòmic i la qualitat de vida de 
tot un país.

En aquest sentit, cal no oblidar que Catalunya ha sofert 
un llarg període en què les inversions en infraestructures 
han estat molt per sota del que la realitat econòmica i les 
necessitats dels ciutadans requerien, ja que tots els indi-
cadors socioeconòmics –el volum de població, el nombre 
de vehicles i de permisos de conduir, l’accidentalitat i la 
intensitat mitjana diària de pas de vehicles– feien palesa 

la necessitat d’infraestructures noves i millors. Aquesta 
situació desfavorable es deu al fet que, tradicionalment, 
la contenció de la despesa de les diferents administra-
cions actuants s’ha fet a costa de la inversió: els darrers 
vint anys, malgrat que a Catalunya es concentra el 16% 
de la població de l’Estat, la inversió pública estatal des-
tinada a les vies de Catalunya no ha superat la mitjana 
del 8,5% del total de les inversions de l’Estat en carrete-
res (tot i la inflexió que hi ha hagut en els darrers anys, 
amb uns percentatges d’entre el 16 i el 18%, els quals cal, 
com a mínim, mantenir en el futur); així mateix, l’esforç 
inversor de la resta d’administracions –la Generalitat i 
els ajuntaments– en infraestructures viàries no supera el 
13% de les inversions totals. Amb aquesta escassa inver-
sió, no és estrany que, després d’una mobilitat progressi-
vament creixent en les vies de comunicació principals, 
s’hagi arribat a produir la situació actual de congestió i 
saturació.

És per això que una política correcta d’infraestructu-
res a Catalunya requereix incrementar la inversió públi-
ca, assignar recursos preferentment a les infraestructu-
res amb un potencial elevat d’incidència en l’increment 
de la productivitat i fer una gestió eficient. A més, cal 
fer una planificació sostenible per a preveure l’increment 
de la demanda dels serveis de transport de mercaderies 
i de passatgers en el futur immediat, i també cal aproxi-
mar-se a Europa i a les condicions que la Unió Europea 
exigeix per a la xarxa transeuropea: permetre una utilit-
zació òptima de les capacitats existents, cobrir tot el ter-
ritori, tenir en compte l’increment de les xarxes viàries 
de la resta de països de la conca mediterrània i, sobre-
tot, oferir als usuaris infraestructures i serveis en unes 
condicions econòmiques satisfactòries. Només així es 
podria evitar la discriminació que signifiquen els peat-
ges actuals: a Catalunya es concentra el 18% dels peat-
ges amb concessió estatal; comptant també els peatges de  
concessió de la Generalitat, un 34% de les vies de paga-
ment de tot l’Estat són a Catalunya i, en canvi, només al 
voltant del 5% de les autovies gratuïtes –tot i les noves 
infraestructures en execució–, un percentatge molt per 
sota que el d’altres comunitats.

Aquesta situació, a banda del greuge comparatiu que sig-
nifica, comporta tota mena de perjudicis per a l’econo-
mia de Catalunya: un cost molt elevat per als usuaris, una 
minva de competitivitat de la indústria de Catalunya res-
pecte a la de la resta dels territoris de l’Estat i una pena-
lització també de la competitivitat interna, en encarir el 
cost del transport i gravar l’economia domèstica dels usu-
aris que es desplacen per raons de feina.

Entre les alternatives que fins ara han proposat les di-
verses administracions responsables, hi ha: la reducció 
de l’impost sobre el valor afegit (IVA) a un tipus reduït 
del 7%, i el plantejament d’establir un tipus molt reduït, 
del 3%, que seria possible si el peatge passés d’ésser un 
preu públic a ésser una taxa; l’ampliació de la durada de 
les concessions a canvi de la reducció dels peatges –ate-
nent-se al supòsit de modificació per raons d’interès pú-
blic–, la qual cosa significa pagar menys però durant més 
temps; la renúncia a l’increment anual del preu del peatge 
en funció de l’augment del cost de la vida; la negociació 
amb els concessionaris perquè s’avinguin a ampliar el ca-
pital social i perquè s’obrin a la participació de les ad-
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ministracions, per a poder forçar descomptes i rebaixes 
de les tarifes; la recerca de fórmules de compensació en-
tre concessions, com ara negociar amb els concessiona-
ris que tenen la titularitat de més d’una autopista perquè 
no incrementin els peatges uniformement, sinó en funció 
de la rendibilitat i de la necessitat de guiar els fluxos de 
trànsit, i, finalment, el canvi en el sistema d’amortització, 
oferint exempcions fiscals a canvi de reduir els terminis 
de la concessió.

Tanmateix, tant extingir la concessió mitjançant la fór-
mula del rescat per l’Administració, per tal que aquesta 
n’assumeixi directament la gestió, com suprimir el ser-
vei per raons d’interès públic o perquè no es pot explotar 
el servei com a conseqüència d’acords que l’Administra-
ció ha adoptat amb posterioritat al contracte, són supòsits 
regulats per la legislació general en matèria de contrac-
tes de les administracions públiques i per la mateixa Llei 
de l’Estat d’autopistes de peatge, però són frenats per les 
mateixes disposicions legals, les quals estableixen, entre 
els efectes de les diverses causes de resolució, el paga-
ment de compensacions substancioses, de què són bene-
ficiàries les empreses concessionàries. Així mateix, les 
disposicions legals no obliguen a l’equilibri econòmic i 
financer de les concessions quan el balanç és extrema-
ment positiu, mentre que sí que ho fan en els casos de 
baixa rendibilitat.

Per aquestes raons, es fa necessari d’establir mecanismes 
que limitin els costos socials d’aquestes infraestructures 
d’utilitat pública, mitjançant programes que homogene-
ïtzin els peatges, incloent-hi el rescat selectiu dels trams 
més vinculats a la mobilitat obligada. A aquest efecte, 
és imprescindible crear un fons de recursos que es no-
dreixi de l’afectació dels ingressos tributaris en concepte 
d’impost de societats i d’impost sobre el valor afegit que 
ingressen les empreses concessionàries en la hisenda pú-
blica.

Amb la voluntat de racionalitzar la gestió d’aquest fons 
i ajustar-lo al màxim al disseny constitucional de l’Es-
tat, es proposa que correspongui d’executar-lo a les co-
munitats autònomes que tinguin infraestructures viàries 
de peatge en el seu territori, i que els criteris d’assignació 
territorial dels recursos sigui proporcional al pes de la 
recaptació d’aquests peatges respecte al total de l’Estat.

Capítol I

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és crear i regular un fons de re-
cursos per a limitar els costos socials de les infraestruc-
tures viàries de peatge.

Article 2. Creació del Fons  
per a l’homogeneïtzació, el rescat  
selectiu i la subvenció de peatges 

1. Es crea el Fons per a l’homogeneïtzació, el rescat se-
lectiu i la subvenció de peatges, que té per objecte dotar 
els programes d’homogeneïtzació de peatges, de rescat 
selectiu i de subvenció dels usuaris habituals.

2. Els objectius de l’apartat 1 s’han de complir en els ter-
mes establerts per la legislació vigent i les condicions es-
tipulades contractualment en el moment de la concessió.

Article 3. Recursos del Fons

El Fons es nodreix, de manera cumulativa: 

a) Dels recursos que provenen de l’afectació del producte 
d’impostos estatals i autonòmics generats per les socie-
tats concessionàries d’autopistes de peatge.

b) De les donacions anuals establertes pels pressupostos 
estatals i autonòmics.

c) De recursos provinents de les societats concessionàries 
d’autopistes.

Capítol II

Article 4. Afectació dels recursos

1. El Govern afecta com a recursos del Fons el producte 
de la recaptació anual obtinguda en concepte de l’impost 
de societats i l’impost sobre el valor afegit, ingressat en la 
hisenda pública per qualsevol de les societats anònimes 
constituïdes d’acord amb l’article 8.2 de la Llei de l’Estat 
8/1972, del 10 de maig, de construcció, conservació i ex-
plotació d’autopistes en règim de concessió.

2. En el cas que els impostos especificats per l’apartat 1 
siguin considerats parcialment cedibles a les comunitats 
autònomes de règim comú, els imports afectats d’acord 
amb el que estableix l’apartat 1 són imputats íntegrament 
al tram estatal.

Capítol III

Article 5. Execució del Fons

1. El Fons, per a la reversió de les infraestructures viàries 
en règim de concessió, s’ha d’executar mitjançant la cre-
ació de fons autonòmics en les comunitats en el territori 
de les quals estiguin implantats els peatges de les vies 
objecte de concessió.

2. El Fons de l’Estat té, exclusivament, la funció de re-
captar els recursos no autonòmics adscrits al Fons creat 
per aquesta Llei.

3. Les comunitats autònomes han de destinar al Fons els 
recursos generats pels impostos autonòmics, ja siguin 
propis, cedits o compartits, que generin les societats con-
cessionàries d’autopistes implantades en llurs territoris.

4. El pressupost estatal i els pressupostos autonòmics 
anualment han de dotar de recursos el Fons creat per 
aquesta Llei.

Article 6. Repartiment del Fons de l’Estat

1. L’Administració General de l’Estat ha de consignar en 
els pressupostos anuals la quantitat total a transferir a les 
comunitats autònomes en concepte del Fons.

2. El repartiment del Fons de l’Estat entre les diverses co-
munitats autònomes s’ha de fer de manera proporcional 
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al pes de la recaptació dels peatges situats en el territori 
de cada comunitat respecte al conjunt de l’Estat.

Disposicions transitòries

Primera. Creació de fons propis de les 
comunitats autònomes de règim comú

Abans del 31 de desembre de l’any en què entra en vigor 
aquesta Llei, les comunitats autònomes de règim comú 
han d’haver creat llur propi fons, el qual pot ésser adscrit, 
perquè el gestioni, a un organisme públic de gestió direc-
ta dependent de la comunitat autònoma.

Segona. Mesures a emprendre pels governs 
autonòmics i calendari d’aplicació

En el termini de sis mesos a partir de l’aprovació d’aques-
ta Llei, cada govern autonòmic ha de determinar els peat-
ges que han d’ésser eliminats, la reducció que s’ha d’apli-
car a la resta i altres mesures a emprendre. S’ha d’establir 
un calendari per a complir aquests objectius.

Disposició final. Desenvolupament i aplicació

El Govern i les comunitats autònomes, en l’àmbit de llurs 
competències respectives, poden dictar totes les disposici-
ons que calguin per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

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

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur i els compromisos amb 
relació al canal Segarra-Garrigues
Tram. 302-00135/09

Esmenes presentades
Reg. 63802, 64164, 64189, 64191, 64196 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 09.05.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 63802)

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el futur i els compromisos amb relació al canal Se-
garra-Garrigues (tram. 302-00135/09).

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

D’un nou punt

Fomentar l’adhesió dels regants al sistema Segarra-Gar-
rigues i assegurar la viabilitat del Canal, donant segure-
tat jurídica als regants als efectes de programar les seves 
inversions, establint la formula que permeti calcular el 
preu de l’aigua durant els propers vint-i-cinc anys.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 64164 i 64189)

Reg. 64164

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de 
la Torre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur i 
els compromisos amb relació al canal Segarra-Garrigues 
(tram. 302-00135/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació punt 5 del text de la Moció

«5. Revisar el preu de l’aigua del Canal Segarra-Garri-
gues per tal que sigui més assequible pels regants, supri-
mir la proposta d’una quota fixa de 181 euros anuals per 
hectàrea, així com facilitar-los-hi poder concertar crèdits 
a llarg termini amb un període de carència.»

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Mònica Lafuente de la Torre
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
 

Reg. 64189

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Mònica Lafuente de 
la Torre, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur i 
els compromisos amb relació al canal Segarra-Garrigues 
(tram. 302-00135/09).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Dur a terme, amb la màxima diligència, totes les accions 
tècniques i polítiques davant la Comissió Europea, així 
com el lliurament de tota la documentació requerida per 
la mateixa Comissió referent al compliment de les mesu-
res correctores i compensatòries per l’impacte ocasionat 
per les obres del canal Segarra-Garrigues a la població 
d’aus migratòries per poder tancar definitivament el se-
gon expedient obert sobre aquesta qüestió.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Mònica Lafuente de la Torre
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 64191)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el futur i els compromisos amb relació al canal Segarra-
Garrigues (tram. 302-00135/09).

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

Al punt 2

«2. Treballar juntament amb el Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient per presentar davant les 
institucions europees una reformulació de les zones es-
pecials de protecció aviar (ZEPA) que tenim en el marc 
del Segarra-Garrigues, per ser capaços de demostrar que 
amb voluntat, tecnologia i sentit comú, podem fer com-
patibles els usos agrícoles i la protecció de les aus este-
pàries.»

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

Al punt 3

«3. Afinar el pla d’usos i de gestió i la declaració d’impac-
te ambiental del Canal Segarra-Garrigues per tal d’intro-
duir quins tipus de regs i de cultius es poden portar a 
terme.»

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

Al punt 5

«5. Modular els mecanismes necessaris per fer més asse-
quible pels usuaris del Canal, mitjançant ajudes a la mo-
dernització del reg, energies renovables i altres. »

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
64196)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el futur i els compromi-
sos amb relació al canal Segarra-Garrigues (tram. 302-
00135/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Del punt 1

1. Considerar el Canal Segarra-Garrigues com a una in-
fraestructura imprescindible i irrenunciable pel desenvo-
lupament del sector agrari i de la indústria agroalimentà-
ria de les comarques de Lleida.

1. Considerar el conjunt d’actuacions relacionades amb 
el Canal Segarra-Garrigues com una oportunitat d’inte-
gració de les dimensions agroalimentàries, ambientals i 
territorials bàsiques per al desenvolupament i la dinamit-
zació de les comarques de Lleida i proposar a la Comis-
sió Europea el seu tractament diferenciat com a regió Bio 
Agrícola.

2 Esmena núm. 2
De supressió 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Del punt 2

2. Treballar juntament amb el Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient per presentar davant les ins-
titucions europees el replantejament de la delimitació de 
les zones especials de protecció aviar (ZEPA) que afecten 
als regadius en el projecte del Canal Segarra-Garrigues.
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3 Esmena núm. 3
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Del punt 3

3. Revisar el pla d’usos i de gestió i la declaració d’im-
pacte ambiental del Canal Segarra-Garrigues per tal d’es-
tablir quins tipus de regs i de cultius es poden portar a 
terme.

3. Desenvolupar les mesures del Pla d’usos i gestió de les 
zones ZEPA.

a) Elaborant els programes d’actuacions, garantint el 
fons de finançament necessari per a les mesures compen-
satòries en contraprestació de les limitacions del reg i un 
programa estable d’actuacions i inversions.

b) Establint una figura de gestió i mediació per a totes 
les ZEPA de Lleida participada pel Govern, els sindicats 
i organitzacions agràries, les comunitats de regants, la 
Universitat de Lleida i les organitzacions ecologistes.

c) Disposant d’instruments què permetin la intervenció 
en matèria de compra/venda i arrendament com bancs 
de terres o similars què faciliten les permutes, les ecocon-
centracions i altres mesures imaginatives què facilitin la 
gestió integrada.

4 Esmena núm. 4
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Del punt 4

4. Posar en marxa el plans pilots per regar en zones ZEPA, 
demostrant la compatibilitat entre el rec i la supervivència 
de les aus.

4. Avaluar el Pla Pilot de Mesures Agrícoles de Conser-
vació de la Serra de Bellmunt-Almenara què es va inici-
ar el 2005 i implementar la resta de la prova pilot (Plans 
de Sió, Anglesola-Vilagrassa i Secans de Belianes-Prei-
xana) contemplada a l’article 15.4 de l’Acord de Govern 
185/2010 d’11 d’octubre, pel qual s’aproven definitiva-
ment el Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge dels espais naturals protegits de la plana de Llei-
da i el Pla de gestió d’aquests espais, per tal de fer possi-
ble en el cas de ser compatible el reg de suport en aques-
tes zones i aplicar els coneixements adquirits a la gestió.

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Del punt 5

5. Revisar el preu de l’aigua del Canal Segarra-Garrigues 
per tal que sigui més assequible pels usuaris del Canal, ai-
xí com que el seu pagament es faci en un període de temps 
més llarg que l’actual.»

5. Articular un sistema de preus o cànon què compensi i/o 
no penalitzi les parcel·les amb reg de suport de 1.500m3/
ha/any i establir mesures perquè els i les pageses que es 
vulguin incorporar al regadiu tinguin accés a un finan-
çament a llarg termini per poder realitzar les obres de 
transformació de les finques de secà a regadiu.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 6

6. Iniciar un procés per revisar i repensar les grans infra-
estructures hidràuliques i les polítiques de regadiu tant 
el Segarra Garrigues com el Xerta-Sènia, des de la nova 
cultura de l’aigua en l’escenari de crisi econòmica gene-
ral i de pèrdua de renda sostinguda del sector.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de seguretat
Tram. 302-00136/09

Esmenes presentades
Reg. 64163, 64187, 64192, 64198, 64217 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 09.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 64163)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Joaquim Llena i Cor-
tina, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subse-
güent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
seguretat (tram. 302-00136/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP Socialista

1. Expressa la seva preocupació per l’evolució negativa 
de les dades relatives a persones mortes i ferides greus 
en accidents de trànsit durant els primers mesos de l’any, 
de manera molt especial a les carreteres de les demarca-
cions de Lleida i Girona on l’increment de víctimes ha es-
tat gairebé el 90%, i insta el Govern a presentar davant el 
Parlament, el més aviat possible, en el termini d’un mes, 
una proposta d’actuació per intentar redreçar la situació.
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP Socialista

2. Expressa la seva preocupació per l’evolució negativa 
de les dades relatives a les hectàrees cremades en incen-
dis forestals durant els primers mesos de l’any i insta el 
Govern a presentar davant el Parlament, el més aviat pos-
sible, abans de l’estiu, una proposta d’actuació [...]

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP Socialista

De tot el text

10. Retirar de forma immediata la pàgina web «de col-
laboració ciutadana en la lluita contra la violència ur-
bana» del Departament d’Interior i a requerir els infor-
mes jurídics necessaris (Agència Catalana de Protecció 
de Dades, Comissió Jurídica Assessora,...) per tal de ga-
rantir que, ni la pàgina web del Departament d’Interior 
ni cap dels mitjans emprats en la lluita contra la violència 
urbana, no vulneren drets de la ciutadania.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Joaquim Llena i Cortina
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 64187)

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de seguretat (tram. 302-00136/09).

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

D’un nou punt

«13. Insta el Govern a emprendre les mesures oportunes 
per a fer efectius els agreujants per reincidència en les pe-
nes derivades de faltes i delictes, especialment pel que fa 
al petit furt.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«14. Expressa el seu rebuig al desplegament dels Cossos i 
Forces de Seguretat de l’Estat a Barcelona durant la reu-
nió del Banc Central Europeu els dies 2, 3 i 4 de maig per 
ser innecessari, per invasió competencial i per desaca-
tar la coordinació d’aquest operatiu per part de la policia 

integral competent en matèria de seguretat a Catalunya, 
els Mossos d’Esquadra, i insta el Govern a defensar totes 
les competències de la Generalitat en matèria de segu-
retat pública davant del Govern de l’Estat i a exercir el 
comandament policial únic en la seguretat de qualsevol 
tipus d’esdeveniment.»

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Oriol Amorós i March 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. 64192)

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 de seguretat (tram. 302-00136/09).

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

Al punt 1

«1. Expressa la seva preocupació permanent davant la si-
nistralitat a les carreteres de Catalunya i insta a la Co-
missió de Seguretat Viària a fer el seguiment del Pla de 
Seguretat Viària 2011-2013 i a proposar mesures que 
contribueixen a assolir els seus objectius.»

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

Al punt 2

«2. Expressa la seva preocupació pels incendis fores-
tals que s’han produït durant els primers mesos de l’any 
i insta el Govern a informar la Comissió d’Interior de la 
campanya de prevenció d’incendis forestals de l’estiu del 
2012, del compliment de les propostes del Dictamen de la 
Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan i sobre les accions de la comissió permanent 
d’incendis forestals del Govern.»

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

Al punt 3

«3. Expressa la seva preocupació pel nombre de persones 
mortes per accions violentes per accions violentes, i dins 
d’aquestes, de les dones mortes per causa de la violència 
masclista, durant els primers mesos de l’any i insta el De-
partament d’Interior a presentar un informe al respecte al 
Consell de Seguretat de Catalunya.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 4

«4. Insta el Govern a reforçar els seus plans d’actuació 
en les zones rurals i a establir uns marcs de col·laboració 
amb els ajuntaments i els propietaris rurals per a aug-
mentar la capacitat de vigilància i facilitar així l’acció 
policial.»

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

Al punt 6

«6. Dóna suport a la missió dels cossos policials com a 
garants de l’exercici del dret de manifestació i reunió de 
la ciutadania en llibertat i seguretat, d’acord amb el que 
preveu la legislació vigent.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 7

«7. Condemna de forma enèrgica i rotunda els actes d’ex-
trema violència que van tenir lloc a Barcelona el dia 29 
de març i considera que constitueixen un atemptat contra 
exercici legal dels drets de vaga, de manifestació i de re-
unió.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 9

«9. Insta el Govern a analitzar les possibilitats que el 
marc jurídic actual atorga als cossos policials i a les ins-
tàncies judicials per a combatre la violència urbana i a 
proposar, en el cas que sigui necessari, les reformes opor-
tunes per tal de lluitar amb eficàcia contra les actituds vi-
olentes i reforçar alhora els drets civils de la ciutadania.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 10

«10. Insta el Govern a presentar un informe al Parlament 
sobre la justificació política i jurídica de la pàgina web 
que ha posat en servei el Departament d’Interior per a 
demanar la col·laboració ciutadana en la identificació de 
presumptes responsables d’accions violentes.»

9 Esmena núm. 9
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 11

«11. Insta el Govern a presentar un informe al Parlament 
sobre l’actuació de la policia judicial en el desnonament 
produït a Salt el passat 23 d’abril.

Insta el Govern a presentar un informe al Parlament so-
bre les detencions practicades amb motiu de la violència 
urbana del passat 29 de març.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 12

«12. Insta el Govern a promoure que el Consell de Se-
guretat de Catalunya debati i proposi accions per tal de 
prevenir les accions de violència que alteren l’exercici le-
gítim dels drets de vaga, de manifestació i de reunió i per 
a aïllar socialment els grups minoritaris que practiquen 
aquesta violència.»

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 64198)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques de seguretat (tram. 302-00136/09).

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

Del punt 1

«1. Expressa la seva preocupació per l’evolució negativa 
de les dades relatives a persones mortes i ferides greus 
en accidents de trànsit durant els primers mesos de l’any 
i insta elGovern, en el marc de la Comissió de Segure-
tat Viària del Parlament, a donar compte de l’execució 
del Pla de Seguretat Viària 2011-2013 i del grau d’asso-
liment dels objectius establerts i presentar, en el seu cas, 
una proposta d’actuació per intentar redreçar la situació 
i els objectius que no hagin estat assolits.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«2. Expressa la seva preocupació per l’evolució negativa 
de les dades relatives a les hectàrees cremades en incen-
dis forestals durant els primers mesos de l’any i insta el-
Govern que, el més aviat possible, els Consellers d’Interi-
or i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural informin davant de la Comissió d’Interior de la 
campanya de prevenció d’incendis per l’any 2012 i a pre-
sentar davant de la mateixa Comissió un informe que tin-
gui per objecte concretar el grau de compliment de les re-
comanacions contemplades en la Resolució 662/VIII del 
Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el Dicta-
men de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Fores-
tal d’Horta de Sant Joan i determinar les noves actuaci-
ons 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. Tan-
mateix informarà dels treballs que ha dut a terme el gabi-
net de crisis que es va constituir el passat mes de març.»

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

Del punt 4

«4. Insta el Govern a reforçar la vigilància policial a les 
zones rurals; a avaluar i millorar els recursos humans i 
materials, els serveis policials i els plans operatius dels 
Mossos d’Esquadra per a garantir la seguretat en l’àm-
bit rural, i definir el nombre d’agents que s’hi destinaran 
provinents de la vint-i-cinquena promoció dels Mossos 
d’Esquadra, l’octubre del 2012; i a avaluar i millorar els 
mecanismes de col·laboració amb els agents de seguretat 
privada i amb els ciutadans per a contribuir a millorar la 
seguretat en l’àmbit rural.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 6

«6. Constata que la missió dels cossos policials és ga-
rantir l’exercici del dret de manifestació i reunió dels qui 
l’exerceixen així com la seguretat i llibertat dels ciuta-
dans, d’acord amb el que preveu la legislació vigent.»

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

Del punt 7

«7. Condemna de forma enèrgica i rotunda els actes d’ex-
trema violència que van tenir lloc a Barcelona el dia 29 
de març per la tarda i nit pels voltants de la Plaça de Ca-
talunya protagonitzats per grups aliens a la manifestació 
convocada pels sindicats majoritaris, i alhora insta el-
Departament d’Interior a no confondre, en cap moment, 

aquests actes violents amb l’exercici legal dels drets de va-
ga, de manifestació i de reunió.»

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

De tot el punt 8.

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

De tot el punt 9.

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

De tot el punt 10.

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

De tot el punt 11.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
 

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 64217)

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 les políti-
ques de seguretat (tram. 302-00136/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Afegir al final del punt 1: «, deguda en bona part a 
la infrautilització de les carreteres que tenen imposat 
un peatge i la sobre-utilització de les carreteres sense 
peatges.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Afegir al punt 11: «d) Les actuacions fetes per la di-
recció política de CiU, governamental i extra-governa-



14 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 315

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 71

mental, per tal d’intimidar, dissuadir, i eventualment 
sancionar, als responsables dels sindicats policials, 
per tal que deixin de fer tot allò que no és del grat de 
CiU»

3 Esmena núm. 3
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Afegir al punt 12 les paraules «i subgrups», quedant 
així: «[...] amb tots els grups i subgrups parlamentaris 
[...]»

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les conseqüències per a la Ge-
neralitat de la Llei d’estabilitat pressupostà-
ria i el nou escenari econòmic i financer de 
l’Estat
Tram. 302-00137/09

Esmenes presentades
Reg. 64186 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 09.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 64186)

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 les conseqüències per a la Generalitat de la 
Llei d’estabilitat pressupostària i el nou escenari econò-
mic i financer de l’Estat (tram. 302-00137/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 2 b

Dilueix per trenca

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 2 c 

Dilueix per trenca

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Punt 4

«[...] envaeix les competències financeres i de gestió de 
la hisenda pròpia de la Generalitat, trenca el principi de 
bilateralitat establerts per l’Estatut de Catalunya i do-
nat que l’article 135 de la CE, reformat el passat any, i 
obre les portes a la intervenció de Catalunya, tal i com 
sí disposa l’esmentada Llei orgànica en el seus articles 
19 al 25.»

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Anna Simó i Castelló Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els recursos per a l’educació no 
universitària i les decisions en política edu-
cativa
Tram. 302-00138/09

Esmenes presentades
Reg. 64193 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 09.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 64193)

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 
els recursos per a l’educació no universitària i les decisi-
ons en política educativa (tram. 302-00138/09).

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

Al punt 4

«4. Davant de la deslleialtat institucional de l’Estat envers 
la Generalitat de Catalunya, l’impacte de les mesures im-
posades en matèria educativa en la sostenibilitat i la qua-
litat de l’educació pública a Catalunya, la distribució de-
sigual dels nous objectius de dèficit públic de l’Estat que 
carreguen sobre els ajuntaments i les comunitats autòno-
mes i la negativa a satisfer els deutes contrets amb la Ge-
neralitat de Catalunya i a reconèixer i resoldre l’espoli fis-
cal el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a. No aplicar les exigències del Govern espanyol d’ajus-
tament dels Pressupostos de la Generalitat en polítiques 
educatives.

b. Replantejar la fiscalitat competència de la Generalitat 
i implementar un conjunt de noves mesures impositives, 
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seguint l’exemple d’altres països europeus, que permetin 
incrementar els ingressos de la Generalitat aprofundint en 
la solidaritat i l’equitat en lloc d’aprofundir en les desi-
gualtats socials, en l’estalvi de despesa a costa de la qua-
litat educativa i en les càrregues sobre les rendes mitjanes 
i classes populars.

c. Plantejar amb els agents i els interlocutors educatius 
mesures d’austeritat i de millora a curt i a mitjà termini 
que donin al sistema educatiu la sostenibilitat, la solidesa 
i l’eficiència que necessita i que impliquin una reducció 
progressiva de les restriccions pressupostàries aplicades, 
que malmeten la qualitat educativa.»

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

Al punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aten-
dre de manera urgent les demandes sobre el finançament 
de les escoles bressol adreçades el proppassat 20 d’abril 
conjuntament per l’ACM i la FMC al Departament d’En-
senyament per resoldre la situació crítica del món local 
respecte de la viabilitat dels centres educatius de 0-3 
anys: 

a) Preveure els recursos, d’acord amb l’article 198 i 56.5 
de la LEC, per subvencionar escoles bressol municipals 
creades per acord parlamentari i, així, fer front a les ne-
cessitats educatives de les nostres ciutats i pobles en be-
nefici de les famílies i del benestar social de la ciutada-
nia.

b) Dotar fins a 1.600 euros l’aportació Departament 
d’Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir l’esmen-
tat import per als cursos següents.

c) Atendre la voluntat de les entitats municipalistes de 
fer sostenible la provisió pública de serveis educatius 
d’infància mentre s’estableixi un marc estable de col-
laboració i coresponsabilitat entre les administracions 
educatives.

d) Trobar les mesures necessàries que permetin la soste-
nibilitat i l’optimització del model d’escoles bressol.

e) Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons ne-
cessaris destinats a la sostenibilitat dels serveis de la pri-
mera infància.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 6

«6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar 
la possibilitat de convocar l’ordre d’ajuts als ajuntaments 
titulars de llars d’infants per a l’escolarització de nens i 
nenes de 0 a 3 anys en situacions socioeconòmiques des-
favorides per a aquest curs i mantenir com a mínim l’im-
port per alumne en 735,00 euros del curs passat.»

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

Al punt 7

«7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a concretar 
abans de la fixació de les taxes i preus municipals i la ins-
cripció per al curs vinent la quantia i el termini d’abona-
ment del 50% restant de la transferència per a les escoles 
de música i dansa municipals i a comprometre’s a inici-
ar de manera immediata la planificació conjunta de futur 
tant pel que fa al mapa dels ensenyaments artístics com al 
finançament en els propers anys que garanteixi la sosteni-
bilitat, la continuïtat i qualitat de les escoles municipals de 
música i dansa.»

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques públiques en ma-
tèria de cohesió social i reactivació econò-
mica arran dels pressupostos generals de 
l’Estat per al 2012
Tram. 302-00139/09

Esmenes presentades
Reg. 64181, 64194, 64197, 64199 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 09.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 64181)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Amorós i 
March, diputat, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques públiques en matèria de cohesió soci-
al i reactivació econòmica arran dels pressupostos gene-
rals de l’Estat per al 2012 (tram. 302-00139/09).

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

a) Pel que fa a les Oficines de Treball de la Generalitat 
(OTG), garantir la suficiència de recursos econòmics i 
humans, per fer front a les necessitats de formació, ori-
entació i intermediació dels usuaris, i garantir la conti-
nuïtat del servei d’orientació laboral mitjançant el man-
teniment del nombre de treballadors que té actualment 
durant els anys 2012 i 2013.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

b) Pel que fa a la xarxa ocupacional pública i sense afany 
de lucre que col·laboren amb els serveis de la Generalitat, 
prioritzar els recursos disponibles, especialment al món 
local i el tercer sector i garantir la continuïtat d’aquelles 
entitats, com la Federació ECOM, que han realitzat una 
tasca de reconeguda eficiència en la inserció laboral de 
col·lectius amb dificultats.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

g) Atès que són treballadors finançats amb fons estatals i 
l’extrema necessitat de les funcions que realitzen, deixar 
sense efecte la reducció del 15% de jornada i sou aplica-
da als orientadors i promotors laborals de les oficines del 
Servei d’Ocupació de Catalunya.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

a) Convocar una comissió Bilateral Estat Generalitat 
amb les polítiques d’ocupació com a primer punt de l’or-
dre del dia per a exigir a l’Estat que no redueixi l’import 
d’aquestes polítiques atesa la situació d’emergència en la 
que es troba el mercat laboral.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

b) Consolidar les competències de la Generalitat en ma-
tèria d’ocupació i autoritat laboral i interposar un recurs 
davant el Tribunal Constitucional per recuperar les com-
petències perdudes en la darrera reforma laboral.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

c) Recuperar les transferències dels recursos per tal de 
reduir l’impacte que suposen les previsions dels Pressu-
postos Generals de l’Estat per al 2012, mitjançant tots els 
instruments de que disposa la Generalitat de gestió de 
fluxos financers amb l’Estat.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 64194)

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 públiques en matèria de cohesió social i re-
activació econòmica arran dels pressupostos generals de 
l’Estat per al 2012 (tram. 302-00139/09).

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

A l’encapçalament del primer punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar abans de dos mesos, l’estratègia i les 
bases del sistema ocupacional de Catalunya, la qual tam-
bé articuli:»

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat a del primer punt

«a) Pel que fa a les Oficines de Treball de la Generali-
tat (OTG), garantir la suficiència de recursos econòmics, 
metodològics i humans, per garantir l’adequada atenció i 
derivació dels usuaris, pel que fa als serveis d’orientació, 
intermediació i formació.»

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

A l’apartat b del primer punt

«b) Pel que fa a la xarxa ocupacional pública i sense 
afany de lucre que col·laboren amb els serveis de la Gene-
ralitat, garantir que l’aplicació del principi de lliure com-
petència en cadascuna de les convocatòries no afecti de 
manera inadequada al serveis que, especialment el món 
local i el tercer sector, s’adrecen als col·lectius amb espe-
cials dificultats d’inserció.»

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

A l’apartat c del primer punt

«c) En qualsevol cas, procurar que l’impacte derivat de 
la supressió de les convocatòries de Pans d’Ocupació so-
bre les persones en situació d’atur sense cobertura, pugui 
quedar compensat amb la promoció de programes mixtes 
de formació-ocupació.»
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5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat e del primer punt

«e) Que en el marc de la Llei del SOC que s’haurà de co-
mençar a tramitar abans del mes d’agost 2012, s’organitzi 
i estructuri un sistema eficaç de col·laboració público pri-
vada que garanteixi la igualtat d’oportunitats en l’accés 
al mercat de treball.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat f del primer punt

«f) Que de manera urgent comparegui al Parlament la 
Secretària d’Ocupació i Relacions Laborals per infor-
mar sobre la priorització de les actuacions previstes en 
el PDPA, de manera que sense renunciar a un model pro-
pi de polítiques d’ocupació a Catalunya, es garanteixi 
l’atenció als col·lectius amb majors necessitats.»

7 Esmena núm. 7
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

A l’encapçalament del segon punt 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar urgentment reunions de treball que 
compti amb representants dels agents econòmics i socials 
i dels Grups Parlamentaris al Parlament de Catalunya, 
per tal de: »

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat a del segon punt 

«a) Consensuar un posicionament comú amb l’objectiu 
d’aconseguir que la reducció de recursos per polítiques 
actives d’ocupació en el 2012 no sigui superior al 25% 
dels recursos transferits de forma efectiva en el 2011, tal i 
com va comprometre’s l’Estat.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat b del segon punt 

«b) Consensuar un posicionament comú amb l’objectiu 
de consolidar les competències de la Generalitat en matè-
ria d’ocupació i autoritat laboral.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat c del segon punt 

«c) Consensuar un posicionament comú amb l’objectiu 
d’aconseguir la transferència, o en qualsevol cas, la terri-
torialització dels fons destinats a les polítiques de bonifi-
cació a la contractació i a les polítiques actives.»

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
64197)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques en 
matèria de cohesió social i reactivació econòmica arran 
dels pressupostos generals de l’Estat per al 2012 (tram. 
302-00139/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou apartat g

g) El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
la continuïtat del programa d’orientadors/es de les Ofici-
nes de Treball de la Generalitat amb el mateix nombre i 
condicions que l’any 2010.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 64199)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vivas, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques públiques en matèria de cohesió social i re-
activació econòmica arran dels pressupostos generals de 
l’Estat per al 2012 (tram. 302-00139/09).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del apartat a del primer paràgraf

«a) Pel que fa a les Oficines de Treball de la Generali-
tat (OTG), garantir la suficiència de recursos econòmics 
i humans, per fer front a les necessitats de formació, ori-
entació i intermediació dels usuaris, reduint estructures 
injustificades i assignant els recursos als agents més efi-
cients.»

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

Del apartat b del primer paràgraf

«b) Pel que fa a la xarxa ocupacional pública i sense 
afany de lucre que col·laboren amb els serveis de la Gene-
ralitat, prioritzar els recursos disponibles, especialment 
al món local i al tercer sector els agents que afavoreixen 
una major inserció en el mercat laboral, independent de 
la seva titularitat pública o privada.» 

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

Del apartat c del primer paràgraf

«c) En qualsevol cas, garantir la convocatòria de subven-
cions per a Plans d’Ocupació que han acreditat la seva 
capacitat per millorar l’ocupabilitat de les persones deso-
cupades per tal que puguin accedir a un lloc de treball en 
el sector privat i executar els pagaments pendents, inclo-
ent el pagament amb caràcter retroactiu dels mesos d’ac-
tivitats previs a les resolucions.» 

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del apartat d del primer paràgraf

«d) La reordenació en l’exercici dels recursos disponibles 
a l’efecte de garantir la seva màxima eficàcia i eficiència 
en programes destinats a promoure l’autoocupació i la 
creació de microempreses, que son les que veritablement 
generen llocs de treball.» 

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del apartat e del primer paràgraf

«e) L’agenda de reorganització i reestructuració de la po-
lítica ocupacional que doni prioritat a la col·laboració en-
tre el sector públic i el sector privat, fomentant els prin-
cipis d’eficiència i subsidiarietat, evitant en la mesura de 
les possibilitats les actuacions d’intermediació que difi-
cultin la prioritat directa de creació de treball.»

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a crear urgentment una taula de treball que compti 
amb representants dels agents econòmics i socials i dels 
Grups Parlamentaris al Parlament de Catalunya, per tal 
de: 

a) Consensuar i concretar l’agenda de mesures a prioritzar 
en la negociació entre el Govern de la Generalitat i el Go-
vern central, amb l’objectiu d’aconseguir que la reducció 
de recursos per polítiques actives d’ocupació en el 2012 
no sigui superior al 25% dels recursos transferits de for-
ma efectiva en el 2011, tal i com va comprometre’s l’Estat.

b) Consolidar les competències de la Generalitat en matè-
ria d’ocupació i autoritat laboral.

c) Recuperar les transferències dels recursos per tal de re-
duir l’impacte que suposen les previsions dels Pressupos-
tos Generals de l’Estat per al 2012.

d) Prioritzar la creació d’empreses, l’ocupabilitat de les 
persones amb perfils amb més dificultats i la revisió en 
profunditat de les polítiques d’ocupació, els dispositius i la 
xarxa per abordar-les.»

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les actuacions i les mesures que 
pensa prendre per als afectats per les parti-
cipacions preferents
Tram. 302-00140/09

Esmenes presentades
Reg. 64183, 64195, 64216, 64218 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 09.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
64183)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les actuacions i les mesures 
que pensa prendre per als afectats per les participacions 
preferents (tram. 302-00140/09).
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1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Al punt 2

[...] entidades financieras catalanes, que han comerciali-
zado [...]

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Del punt 11

[...] a abrir expediente a todas las entidades financieras 
ubicades en Catalunya que han comercializado [...].

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Esmena d’addició d’un nou punt: 

15. El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar a 
disposició de les persones afectades per les participaci-
ons preferents els serveis de l’Agència Catalana de Con-
sum, en col·laboració amb les entitats de defensa dels 
consumidors i usuaris de banca, per tal que puguin rebre 
la informació, l’orientació i l’assessorament necessaris.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 64195)

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 so-
bre les actuacions i les mesures que pensa prendre per 
als afectats per les participacions preferents (tram. 302-
00140/09).

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

Al punt 2

«2. El Parlament de Catalunya manifesta la seva reprova-
ció a l’actuació d’aquelles entitats financeres que han co-
mercialitzat productes com les participacions preferents 
a consumidors minoristes què el seu perfil no es corres-
pon amb el perfil susceptible de contractar aquest tipus 
de producte financer.»

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

Al punt 4

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal que 
coordini amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors 
(CNMV) la revisió general dels test de conveniència, amb 
la finalitat de verificar que el contracte de subscripció de 
participacions preferents, o de qualsevol altre producte 
financer de risc, s’ajusti al perfil de risc de contractant 
i, en el cas que no fossin un producte adequat al perfil de 
coneixement de productes financers de la persona con-
tractant o que no s’adeqüés als riscos que manifestava 
estar disposat a assumir, prengui les mesures correctives 
pertinents. Per mantenir l’objectivitat dels resultats dels 
test, aquests s’haurien de realitzar o supervisar per un or-
ganisme independent.»

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

Al punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal que 
insti que la CNMV realitzi en el futur amb majors garan-
ties les seves funcions previstes per la Llei en allò rela-
tiu a la comercialització a minoristes, i desenvolupi to-
tes aquelles mesures necessàries per tal que les entitats 
financeres puguin aplicar amb major rigor les Normes de 
Conducta previstes en el Títol VII de la Ley 47/2007, de 
19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores.»

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

Al punt 6

«6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal que 
insti al Banc d’Espanya perquè promogui les accions ne-
cessàries perquè es faci efectiva la devolució del capital 
inicial a aquelles persones que van subscriure participa-
cions preferents en plena vigència de la normativa MI-
FID, i han presentat un perfil inversor de desconeixement 
i baixa tolerància al risc.»

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

Al punt 8 i 9 en un únic punt 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal que 
coordini amb la CNMV la revisió exhaustiva de tots els 
test de conveniència, amb la finalitat que el contracte de 
subscripció de participacions preferents, o de qualsevol 
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altre producte financer de risc, quedi sense efectes legals, 
en el cas que no fossin un producte adequat al perfil de 
coneixement de productes financers de la persona con-
tractant o que no s’adeqüés als riscos que manifestava es-
tar disposat a assumir.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 10

«10. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat i a l’Agència Catalana del Consum a actuar com 
a mediadors amb les entitats financeres, amb l’objectiu de 
buscar vies de solució pels consumidors que han contra-
ctat participacions preferents.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 11

«11. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal que 
porti a terme les sancions corresponents a les Entitats Fi-
nanceres que van vulnerar la llei ignorant els requisits le-
gals per a la comercialització de determinats productes 
financers de risc, com és el cas de les participacions pre-
ferents.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 13

«13. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar recolzament i col·laborar en totes les ac-
tuacions de les associacions de consumidors que defen-
sen els drets dels usuaris de les entitats financeres en la 
informació i orientació als afectats i en la denúncia de 
les irregularitats comeses en les relacions de consum a 
la fase de contractació i comercialització d’aquests pro-
ductes.»

9 Esmena núm. 9
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 14

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a informar del compliment de totes aquestes 
mesures a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i 
Assegurances (ADICAE) i a les associacions veïnals mu-
nicipals.»

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 64216)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les actuacions i les mesures que pensa prendre per 
als afectats per les participacions preferents (tram. 302-
00140/09).

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Cataluña constata la falta de eficacia 
de los mecanismos de supervisión, control y regulación 
por parte de los organismos responsables de la comer-
cialización de las entidades financieras de las participa-
ciones preferentes, fundamentalmente en los años 2006, 
2007, 2008 y 2009, a consumidores cuyo perfil no se cor-
responde al perfil de cliente susceptible de contratar este 
tipo de producto financiero.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Cataluña manifiesta su rechazo a las 
malas prácticas de aquellas entidades financieras que 
han comercializado en Cataluña, fundamentalmente en 
los años 2006, 2007, 2008, y 2009, productos como las 
participaciones preferentes a consumidores cuyo perfil 
no se corresponde al perfil de cliente susceptible de con-
tratar este tipo de producto financiero.»

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

Del punt 3

«3. El Parlament de Cataluña manifiesta la necesidad 
que el Govern hubiera ejercido una mayor actuación 
preventiva y de protección a los consumidores catala-
nes en la comercialización por las entidades financieras 
de las participaciones preferentes, fundamentalmente en 
los años 2006, 2007, 2008 y 2009, a consumidores cuyo 
perfil no se corresponde al perfil de cliente susceptible de 
contratar este tipo de producto financiero.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 4

«4. El Parlament de Cataluña manifiesta la necesidad de 
que la Comisión Nacional del Mercado de Valores resu-
elva con la mayor celeridad las reclamaciones presenta-
das y, especialmente, las que se reclame la revisión del 
test de conveniencia realizados a consumidores minoris-
tas, con les efectos legalmente previstos.»

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

Del punt 5

«5. El Parlament de Cataluña manifiesta la necesidad de 
que la CNMV realice en el futuro correctamente sus fun-
ciones previstas por la Ley. [...].»

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

Del punt 6

«6. El Parlament de Cataluña manifiesta la necesidad 
de que el Govern se dirija al Banco de España y a la 
CNMV para que promuevan las autorizaciones y accio-
nes necesarias para que se garantice la total y completa 
devolución del capital inicial de todas aquellas personas 
clasificadas como minoristas en los respectivos test de 
conveniencia que subscribieron participaciones preferen-
tes.»

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

Del punt 8

«8. El Parlament de Cataluña insta el Govern de la Gene-
ralitat a coordinar con la Agencia Catalana del Consumo 
la resolución con la mayor celeridad de las reclamacio-
nes presentadas y, especialmente, las que se reclame la 
revisión del test de conveniencia realizados a consumido-
res minoristas, con les efectos legalmente previstos.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 9

«9. El Parlament de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat, a partir de esta revisión exhaustiva, si procede 
legalmente a dejar sin efectos legales estos productos en 
el caso de que no fueran un producto adecuado al perfil 
de conocimiento en productos financieros de las perso-
nas contratantes o que no se adecuara a los riesgos que 
objetivamente estaban dispuestas a asumir.»

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

Del punt 10

«10. El Parlament de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat y a la Agencia Catalana del Consumo a actu-
ar de mediadores con las entidades financieras que han 
operado en Cataluña, con el objetivo de asegurar un 
compromiso de liquidez por parte de estas entidades pa-
ra cubrir las necesidades financieras inmediatas, tanto 
objetivas como subjetivas, de los consumidores que han 
contratado participaciones preferentes. Así, se les solici-
tará que en sus consejos de administración y asambleas 
generales adopten los acuerdos necesarios para proce-
der al rembolso del 100% del capital invertido a aque-
llos consumidores con participaciones preferentes con un 
perfil de riesgo conservador (según su experiencia inver-
sora previa, cultura financiera y formación) que busca-
ban una inversión a plazo fijo con capital garantizado y 
que ya hayan solicitado el rembolso (venta al 100% en el 
mercado secundario) o que cuyas necesidades no hayan 
estado satisfechas con cualquier oferta de canje por otros 
productos de iguales o similares características de ries-
go ofrecidos por las entidades, intercediendo además en 
dichos órganos para procurar una salida adecuada para 
el resto de afectados que implique productos garantiza-
dos más líquidos y con un plazo de vencimiento más bajo 
que el que les corresponda.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 11

«11. El Parlament de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat en los supuestos de vulneración de la legislación 
europea, estatal y autonómica que establece los requisi-
tos legales para la comercialización de las participacio-
nes preferentes y, de conformidad con sus competencias, 
a incoar expediente a las entidades financieras que las 
han comercializado en Cataluña y, si procede, sancionar-
las.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 12

«12. El Parlament de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar un censo autonómico de consumido-
res catalanes afectados por la comercialización de parti-
cipaciones preferentes.»

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 64218)

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 les actuaci-
ons i les mesures que pensa prendre per als afectats per 
les participacions preferents (tram. 302-00140/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Afegir al final del punt 11: «A tal efecte, el Parlament ins-
ta a l’Agència Catalana de Consum que incoï expedients 
sancionadors a les entitats financeres denunciades, tal 
com va anunciar el seu cap de la Secció de Programació 
i Coordinació, Sr. Travé i Montseny, el proppassat 14 de 
març, en resposta a denúncia presentada per Solidaritat 
Catalana per la Independència.» 

Palau del Parlament, 8 de maig de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe 13/2012, re-
ferent al Compte general de les corporaci-
ons locals, corresponent al 2010
Tram. 258-00023/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
312)

Al BOPC 312, a les pàg. 1 i 3, al títol de l’expedient,

On diu: «Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
13/2012, referent al Compte general de les corporacions 
locals, corresponent al 2010»

Ha de dir: «Procediment relatiu a l’Informe 13/2012, re-
ferent al Compte general de les corporacions locals, cor-
responent al 2010»

Anul·lació del termini per a demanar la pre-
sentació de l’informe

N. de la R.: En el BOPC 312, del 7  de maig de 2012, a la 
pàg. 3, es va publicar, per error, el termini per a demanar 
la presentació de l’informe. Per consegüent, aquest termi-
ni queda anul·lat.
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Declaració del Parlament de Catalunya amb 
motiu del Dia d’Europa
Tram. 401-00032/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 32, 09.05.2012, DSPC-P 53

El Parlament de Catalunya s’afegeix a la celebració del 
Dia d’Europa, amb el qual es commemora, novament, 
aquell impuls d’integració europea que, sorgit de les ru-
ïnes de la Segona Guerra Mundial, ha garantit la pau en-
tre les nacions, el desenvolupament social i econòmic i el 
progrés de les societats democràtiques.

Pensant en els molts europeus que, per raons d’edat i de 
procedència, han sofert el totalitarisme i la guerra, però 
també en les persones més joves i en el conjunt de la po-
blació, el Parlament ret homenatge a les dones i als ho-
mes que, des de l’acció política o la reflexió, han conso-
lidat els valors de l’europeisme i han impulsat la Unió 
Europea del 1951 ençà.

Enguany se celebra l’Any Europeu de l’Envelliment Ac-
tiu i de la Solidaritat Intergeneracional, al qual el Parla-
ment s’adhereix, perquè la solvència d’una societat no no-
més s’il·lustra per la cura de la gent gran, sinó també pel 
rol que les dones i els homes grans juguen efectivament 
en el marc del desenvolupament comunitari, en els ter-
renys polític, social, econòmic i cultural.

Actualment, el continent europeu s’enfronta a reptes de 
primera magnitud, reptes com millorar el control demo-
cràtic de les institucions europees i la participació ciuta-
dana en l’impuls i el control de les polítiques europees, 
i enfocar clarament les prioritats de les decisions polí-
tiques i econòmiques envers el benestar dels ciutadans i 
llurs condicions de vida. Tot plegat conforma una cruïlla 
històrica en la qual s’acabarà dilucidant si la Unió Euro-
pea continua essent un actor polític i econòmic de primer 
ordre en l’escena internacional i si es mantenen els va-
lors que han fonamentat el consens sobre la construcció 
europea, valors que han permès la realització quotidiana 
d’un projecte de pau, convivència, cohesió social, lliber-
tat, justícia i progrés econòmic i social.

En aquest context, el Parlament de Catalunya considera 
que bona part dels problemes que s’han d’afrontar estan 
fonamentats en la manca d’una veu europea única i po-
tent, que sigui propera i convincent; i que cal que el dis-
curs europeista i les polítiques europees recuperin l’im-
puls i la determinació, per tal de contribuir a la sortida de 
la crisi al més aviat possible, i amb la millor orientació 
de futur.

El Parlament de Catalunya expressa la convicció que 
es pot bastir una Europa que es mantingui fidel a la se-
va vocació capdavantera de promoció i tutela dels drets 
humans i estigui a l’altura de la societat –de les dones i 

dels homes– del segle xxi, una Europa que reforci la seva 
aposta per la convivència, per l’aprofundiment democrà-
tic i pel desenvolupament social i econòmic.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2012

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
14/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, seguiment d’observacions i recomana-
cions dels informes 13/2006 i 20/2006
Tram. 290-00278/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 63277 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00278/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 14/2011, 
referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, seguiment d’ob-
servacions i recomanacions dels informes 13/2006 i 
20/2006.

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 14/2011, referent a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, seguiment d’observacions i reco-
manacions dels informes 13/2006 i 20/2006 (núm. tram. 
290-00278/09), us trameto, adjunt, un annex amb l’infor-
me corresponent.

Barcelona, 2 de maig de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 
387/IX, sobre la posada en marxa de les 
places de la residència per a gent gran Ro-
ger de Llúria i de centre de dia del CAPI 
Marià Fortuny, de Reus
Tram. 290-00373/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 63167 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00373/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 387/IX, 
sobre la posada en marxa de les places de la residència 
per a gent gran Roger de Llúria i del centre de dia del 
CAPI Marià Fortuny, de Reus.

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 387/IX, sobre la posada en 
marxa de les places de la residència per a gent gran Ro-
ger de Llúria i del centre de dia del CAPI Marià Fortuny, 
de Reus (núm. tram. 290-00373/09), us informo que:

– El proper 12 de maig s’inaugura la residència per a gent 
gran Roger de Llúria, de Reus.

––Pel que fa a les places del centre de dia CAPI Marià 
Fortuny, s’està amb converses amb l’Ajuntament de Reus. 

Barcelona, 27 d’abril de 2012

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 
407/IX, sobre la designació de l’àrea ter-
ritorial de Sabadell com a territori pilot en 
el desplegament del Pla integral de salut 
mental i addiccions
Tram. 290-00393/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 63497 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00393/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 407/IX, 
sobre la designació de l’àrea territorial de Sabadell com a 
territori pilot en el desplegament del Pla integral de salut 
mental i addiccions.

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 407/IX, sobre la designació 
de l’àrea territorial de Sabadell com a territori pilot en el 

desplegament del Pla integral de salut mental i addicci-
ons (núm. tram. 290-00393/09), us informo del següent: 

El departaments de Salut i Benestar Social i Família han 
prioritzat en el marc dels projectes interdepartamentals 
l’elaboració del model conceptual, organitzatiu i de ges-
tió integral de l’atenció sanitària i social de les persones 
amb Trastorns Mentals Greus (TMG) i les seves famí-
lies. L’objectiu és integrar en una xarxa transversal els 
dispositius socials i sanitaris i promoure protocols d’ac-
tuació conjunta per tal de millorar la coordinació i com-
plementarietat dels serveis.

Tenint en compte que el Pla Integral d’Atenció a les per-
sones amb problemes de salut mental aprovat l’any 2010, 
defineix el treball a realitzar entre diferents departaments 
de la Generalitat, el model d’atenció integral sanitària i 
social que s’ha començat a treballar entre els Departa-
ments de Salut i Benestar Social i Família es contempla 
en el context de l’esmentat Pla.

Així mateix ambdós departaments han acordat que l’àrea 
territorial de Sabadell serà territori pilot per a la implan-
tació del model d’atenció integral sanitària i social a les 
persones amb TMG i a les seves famílies.

Barcelona, 2 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 
409/IX, sobre l’ampliació de l’horari d’aten-
ció del centre d’atenció primària de Sant 
Sadurní d’Anoia
Tram. 290-00395/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 63800 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00395/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 409/IX, 
sobre l’ampliació de l’horari d’atenció del centre d’aten-
ció primària de Sant Sadurní d’Anoia.

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 409/IX, sobre l’ampliació de 
l’horari d’atenció del centre d’atenció primària de Sant 
Sadurní d’Anoia (núm. tram. 290-00395/09), us informo 
del següent: 

Des del passat 4 de juliol de 2011 l’horari del centre és de 
les 8h a les 21 h, de dilluns a diumenge. A partir de les 21 
hores la població pot trucar al 061/112 on és atesa i deri-
vada al recurs necessari.

El centre de referència per a les urgències és l’Hospital 
Comarcal Alt Penedès. A partir de les 21 hores, l’aten-
ció domiciliària i l’atenció continuada i urgent es gesti-
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onen i es realitzen al Punt d’Atenció Continuada (PAC) 
de l’Hospital Comarcal Alt Penedès, que és el dispositiu 
d’atenció domiciliària urgent i exclusiu per atendre totes 
les demandes fora de l’horari habitual dels CAP. Els pro-
fessionals que prestaven atenció continuada al CAP Sant 
Sadurní d’Anoia en aquesta franja horària presten atenció 
al PAC de l’Hospital Comarcal Alt Penedès.

Cal remarcar que l’activitat al CAP Sant Sadurní d’Anoia 
en horari de les 21h a les 24h era discreta, amb una mit-
jana de menys de 3 visites/hora en aquest franja horària 
durant l’any 2010. Així mateix, el seguiment de l’activitat 
dels diferents dispositius assistencials prestada a la po-
blació de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Sant Sadurní 
d’Anoia reflecteix que l’activitat continua sent discreta i 
no s’ha observat un increment de la demanda significa-
tiu durant els darrers mesos que justifiqui l’obertura del 
CAP Sant Sadurní d’Anoia en aquesta franja horària. La 
mitjana d’urgències ateses i resoltes al PAC de l’Hospital 
Comarcal Alt Penedès durant el darrer semestre de 2011 
va ser d’1,26 visites/dia en horari de les 21h a les 24 h. Pel 
que fa a visites d’atenció continuada a domicili, la mitja-
na va ser de 0,28 visites/dia en horari de les 21h a les 8h.

En conclusió, tenint en compte el context actual de re-
ducció del dèficit i la baixa demanda d’atenció urgent de 
la població de l’ABS de Sant Sadurní d’Anoia en la franja 
horària de les 21 h a les 24 h, es considera adequat man-
tenir l’actual horari fins a les 21 hores, amb la seguretat 
que en la resta de l’horari l’assistència queda perfecta-
ment garantida per altres dispositius assistencials.

Barcelona, 2 de maig de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 60/IX, 
sobre el suport a la internacionalització de 
l’empresa catalana
Tram. 390-00060/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 63837 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 08.05.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00060/09

Sobre: Control compliment de la Moció 60/IX, sobre el 
suport a la internacionalització de l’empresa catalana

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

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 60/IX, sobre el suport a la internaci-

onalització de l’empresa catalana (núm. de tram. 390-
00060/09), us informo del següent: 

a. El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla d’Actua-
cions Industrials i Empresarials 2012 - 2014, que s’adreça 
al conjunt del teixit productiu català i defineix les línies 
d’actuació de la Direcció General d’Indústria i ACC1Ó 
per a aquest període.

El pla aprovat té un caràcter clarament estructural i de 
transformació del model industrial, fent especial èmfasi 
en l’impuls d’instruments de renovació de la PIME cata-
lana que permetin augmentar la seva eficiència, millorar 
la seva orientació al mercat amb models de negoci dife-
renciats, adaptats als nous condicionants de la seva com-
petitivitat.

En aquest sentit, des d’ACC1Ó s’ofereix aquest any 2012, 
la línia d’ajuts 360º Competitivitat, que té com a objectiu 
incrementar la competitivitat, la productivitat i el creixe-
ment de les empreses mitjançant un procés de reflexió del 
seu actual model de negoci. A través d’aquest programa, 
les empreses podran detectar les necessitats de competi-
tivitat i el potencial en innovació i internacionalització 
del que disposen i podran gaudir de plans personalitzats 
de millora i acompanyament per a desenvolupar aquest 
procés.

b. De manera coordinada, ACC1Ó i I-CERCA han posat 
en marxa dos programes paral·lels i complementaris per 
potenciar la massa crítica i la competitivitat dels centres 
CERCA i dels centres TECNIO.

El programa SUMA, que va fer públic I-CERCA el 19 de 
març de 2012, és una iniciativa específica adreçada als 
centres de recerca CERCA per assolir estructures inte-
grades de major massa crítica i competitivitat científica, 
mitjançant integracions, fusions, aliances o associacions 
entre centres CERCA o altres agents del sistema, entre 
ells els centres TECNIO.

Aquest any 2012 ACC1Ó ofereix la línia de valorització, 
que té com a objectiu incentivar els plans d’actuació de 
les unitats de valorització per tal d’identificar, valoritzar 
i explotar les tecnologies generades en els agents d’R+D 
catalans, així com, potenciar projectes i activitats de va-
lorització tecnològica del agents del sistema per fer ren-
dible tot l’estoc de coneixement acumulat per aconseguir 
la transferència efectiva de la tecnologia cap al teixit pro-
ductiu.

c. El Govern de la Generalitat aposta de manera ferma 
perquè el teixit productiu català pugui posar en marxa i 
desenvolupar projectes de recerca i desenvolupament de 
gran envergadura i amb un alt risc tecnològic.

Amb aquest objectiu, el Govern ha posat a l’abast de les 
empreses catalanes una línia d’ajuts, per al desenvolupa-
ment de projectes en forma de nuclis d’Innovació Tecno-
lògica nacionals i transnacionals, destinats a incentivar la 
realització d’activitats de recerca i desenvolupament ex-
perimental amb component internacional.

d. El Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials 2012 - 
2014, aprovat pel Govern de la Generalitat, ha comptat 
per al seu desenvolupament amb la participació de les or-
ganitzacions sindicals i empresarials, presents al Consell 
d’Administració i al Consell Rector d’ACC1Ó.
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En aquest sentit, abans de l’aprovació del Pla, es va pre-
sentar a les organitzacions sindicals i empresarials dins 
el marc del Consell Rector d’ACC1Ó i aquestes van poder 
presentar les seves emenes i aportacions al mateix. Final-
ment, el Pla va ser presentat pel Conseller d’Empresa i 
Ocupació davant el Govern de la Generalitat i posterior-
ment aprovat pel mateix.

El Conseller d’Empresa i Ocupació conjuntament amb 
el director general d’Indústria i el director general d’AC-
C1Ó va presentar, a petició pròpia, el Pla d’Actuacions 
Industrials i Empresarials 2012 - 2014 davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació del Parlament el dia 18 d’abril 
de 2012.

e. El Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials 2012-
2014 del Govern de Catalunya contempla dos grans 
grups de polítiques: la de canvi i desenvolupament i la de 
manteniment. Aquest darrer àmbit inclou les actuacions 
que afavoreixen el manteniment de les empreses i dels 
llocs de treball actuals, sobretot en un entorn de forta cri-
si com l’actual.

Entre aquestes actuacions destaca la política de reforça-
ment de la competitivitat dels clústers. Catalunya sem-
pre ha estat capdavantera en la definició i implementació 
de les polítiques de reforçament de la competitivitat dels 
seus clústers industrials. La política de clústers que està 
duent a terme el Govern té l’objectiu d’estimular i afa-
vorir el canvi estratègic en les empreses, sobre tot de les 
PIME. Es tracta d’un pilar basic del que es pot denomi-
nar innovació no tecnològica i és complementària a les 
polítiques horitzontals de foment de la innovació i la in-
ternacionalització.

f. En el mateix àmbit de les polítiques de manteniment, 
el Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials 2012-2014 
del Govern de Catalunya s’inclou una iniciativa consis-
tent en l’elaboració d’un mapa de riscos, que s’actualit-
za permanentment, amb la finalitat de poder preveure i 
anticipar situacions de crisi empresarial de fort impacte 
sobre l’ocupació.

Aquest seguiment, que ja és plenament operatiu, permet 
detectar i anticipar situacions de risc empresarial, ja si-
gui per causes industrials, financeres o de model de ne-
goci, que tot seguit s’analitzen per intentar reconvertir en 
una oportunitat, mitjançant els instruments d’ACC1Ó i 
AVANÇSA.

Barcelona, 24 d’abril de 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre la conside-
ració de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarrago-
na, i altres centres amb projectes pedagò-
gics innovadors com a .escoles de rojos.
Tram. 354-00174/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats, en la sessió núm. 19, tinguda el 03.05.2012 (DSPC-
C 306).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
19, del 03.05.2012 (DSPC-C 306).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el web que permet delatar persones que 
poden estar implicades en actes delictius o 
vandàlics
Tram. 354-00196/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joaquim Llena i Cortina, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 62857).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
07.05.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre les mesu-
res per a complir el Reial decret llei 14/2012, 
de mesures urgents de racionalització de la 
despesa pública en l’àmbit educatiu
Tram. 354-00198/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 62903).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats, sessió del 07.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el web .Col·laboració ciutadana contra la 
violència urbana.
Tram. 354-00199/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Oriol Amorós i March, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 63156).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
07.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre la cam-
panya «No vull pagar» als peatges
Tram. 354-00200/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 63197).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, sessió del 08.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’operatiu policial amb motiu de la reunió 
del Banc Central Europeu a Barcelona
Tram. 354-00201/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 63838).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
07.05.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 19, tinguda el 03.05.2012 (DSPC-C 306).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió de Justícia perquè informi sobre la 
pròrroga de l’Acord 2006-2009 de les con-
dicions de treball del personal penitenciari
Tram. 356-00638/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61853).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.05.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la secció sindical específica del 
personal penitenciari de la Intersindical Al-
ternativa de Catalunya davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre la pròrroga 
de l’Acord 2006-2009 de les condicions de 
treball del personal penitenciari
Tram. 356-00639/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61854).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Serveis Públics 
de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre la 
pròrroga de l’Acord 2006-2009 de les condi-
cions de treball del personal penitenciari
Tram. 356-00640/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61855).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació de Serveis a la 
Ciutadania de la Confederació Sindical de 
Comissions Obreres davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la pròrroga de 
l’Acord 2006-2009 de les condicions de tre-
ball del personal penitenciari
Tram. 356-00641/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 61856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.05.2012.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
12, tinguda el 04.05.2012 (DSPC-C 307).

Sol·licitud de compareixença del president 
d’Abertis davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la posi-
ció de l’empresa amb relació al sistema de 
peatges de les vies que explota
Tram. 356-00651/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 62452).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 08.05.2012.

Sol·licitud de compareixença de Salvador 
Alemany, president d’Abertis i d’Acesa, da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè expliqui la situació de les autopistes 
i dels peatges
Tram. 356-00652/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 62480).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 08.05.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Crimi-
nòlegs davant la Comissió de Justícia per-
què informi sobre les aportacions que els 
titulats en criminologia poden fer a la soci-
etat
Tram. 356-00654/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 62519).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’associació SOS Bebès Robats 
de Catalunya davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre les apropiacions inde-
gudes de menors i sobre les víctimes adop-
cions irregulars
Tram. 356-00656/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Agnès Pardell Veà, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 62849).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 09.05.2012.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Qualitat Ambiental davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre la sol·licitud d’explotació d’una 
nova guixera a la vall de Tost
Tram. 356-00658/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 62855).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 08.05.2012.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 
davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat perquè informi sobre la sol·licitud d’ex-
plotació d’una nova guixera a la vall de Tost
Tram. 356-00659/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, del 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 62856).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 08.05.2012.

Sol·licitud de compareixença del director de 
la Representació de la Comissió Europea a 
Barcelona davant la Comissió d’Acció Exte-
rior i de la Unió Europea perquè expliqui el 
programa de treball de la Comissió Europea 
per al 2012
Tram. 356-00664/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Montserrat Tura i Cama-
freita, del Grup Parlamentari Socialista, Juan Milián 
Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Vendrell 
Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 62868).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea, sessió del 07.05.2012.

Sol·licitud de compareixença de Salvador 
Alemany, president d’Abertis, amb la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre la campanya «No vull pagar» als pe-
atges
Tram. 356-00668/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 63196).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 08.05.2012.
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Sol·licitud de compareixença del president 
de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat 
davant la Comissió d’Interior perquè informi 
sobre la coordinació en matèria policial amb 
motiu de la reunió del Banc Central Europeu 
a Barcelona
Tram. 356-00669/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 63839).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 07.05.2012.

Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de 
Barcelona davant la Comissió d’Interior per-
què valori la coordinació entre l’Ajuntament 
de Barcelona i la Generalitat en l’operatiu 
policial desplegat amb motiu de la reunió del 
Banc Central Europeu a Barcelona
Tram. 356-00670/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 63840).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 07.05.2012.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Su-
ay, president de Tallers per la Llengua, da-
vant la Comissió de Cultura i Llengua perquè 
expliqui la necessitat que les institucions ca-
talanes promoguin l’ús social del català i la 
normalització lingüística
Tram. 356-00671/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Antoni Strubell i Trueta, del Grup Mixt (reg. 
64004).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 09.05.2012.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’En-
senyament i Universitats amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre la política 
de taxes i beques
Tram. 355-00124/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
19, del 03.05.2012 (DSPC-C 306).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants d’Empre-
sa Social - Cooperatives d’Atenció a les Per-
sones davant la Comissió de la Infància per 
a exposar llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00296/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
de la Infància, del 08.05.2012 (DSPC-C 308).

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
de la Infància, del 08.05.2012 (DSPC-C 308).
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Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la 
Infància i l’Adolescència davant la Comissió 
de la Infància per a exposar llurs aportaci-
ons al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 357-00301/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
de la Infància, del 08.05.2012 (DSPC-C 308).

Compareixença d’una representació de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
(Baix Llobregat) davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre el 
dipòsit de residus situat en una antiga fàbri-
ca química
Tram. 357-00351/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 
19, tinguda el 02.05.2012 (DSPC-C 302).

Compareixença d’una representació de la 
Plataforma contra el Cementiri Químic a 
Santa Coloma de Cervelló davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat per a informar 
sobre el dipòsit de residus situat en una an-
tiga fàbrica química
Tram. 357-00352/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 
19, tinguda el 02.05.2012 (DSPC-C 302).

Compareixença d’una representació de 
l’Agència Catalana de Residus davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat per a infor-
mar sobre el dipòsit de residus situat en una 
antiga fàbrica química de Santa Coloma de 
Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 357-00353/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió núm. 
19, tinguda el 02.05.2012 (DSPC-C 302).

Compareixença de Joan Francesc Marco 
i Conchillo, director del Gran Teatre del Li-
ceu, davant la Comissió de Cultura i Llengua 
per a explicar la situació i els plans de futur 
d’aquest teatre
Tram. 357-00354/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Compareixença de Pepe Serra Villalba, di-
rector del Museu Nacional d’Art de Catalu-
nya, davant la Comissió de Cultura i Llengua 
per a explicar la situació i els plans de futur 
d’aquest museu
Tram. 357-00355/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Compareixença de Bartomeu Marí i Ribas, 
director del Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, davant la Comissió de Cultura i 
Llengua per a explicar la situació i els plans 
de futur d’aquest museu
Tram. 357-00356/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).
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Compareixença de Josep Maria Amorós, di-
rector de L’Auditori, davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a explicar la situació i 
els plans de futur de L’Auditori
Tram. 357-00357/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Compareixença de Dolors Lamarca, directo-
ra de la Biblioteca de Catalunya, davant la 
Comissió de Cultura i Llengua per a explicar 
la situació i els plans de futur d’aquesta bi-
blioteca
Tram. 357-00358/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Compareixença d’Eusebi Casanellas, direc-
tor del Museu de la Ciència i de la Tècnica 
de Catalunya, davant la Comissió de Cultura 
i Llengua per a explicar la situació i els plans 
de futur d’aquest museu
Tram. 357-00359/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Compareixença de Xavier Llovera i Massa-
na, director de l’Entitat Autònoma Museus 
d’Arqueologia, davant la Comissió de Cultu-
ra i Llengua per a explicar la situació i els 
plans de futur d’aquesta entitat
Tram. 357-00360/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Compareixença de Joan Oller, director ge-
neral del Palau de la Música Catalana, da-
vant la Comissió de Cultura i Llengua per a 
explicar la situació i els plans de futur del 
Palau
Tram. 357-00361/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Compareixença del president del Patronat 
del Museu d’Art Nacional de Catalunya i del 
director general d’aquest museu davant la 
Comissió de Cultura i Llengua per a informar 
sobre el projecte de futur del museu
Tram. 357-00362/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).

Compareixença d’una representació del 
PEN Català davant la Comissió de Cultura i 
Llengua per a informar sobre la seva intenció 
de denunciar els atacs a la llengua catalana 
davant la Comissió de Drets Humans de les 
Nacions Unides
Tram. 357-00363/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua en la sessió núm. 14, tin-
guda el 02.05.2012 (DSPC-C 303).
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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 l’entitat, els 
seus objectius i les línies de treball
Tram. 357-00364/09

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. 
12, tinguda el 04.05.2012 (DSPC-C 307).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió de Cooperació i Solidaritat, del 04.05.2012 (DSPC-C 
307).

Compareixença de Xavier Martínez Celorrio 
i Antoni Marín Saldo, professors, davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per a 
presentar l’estudi «Educació i mobilitat soci-
al a Catalunya»
Tram. 357-00365/09

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. 
19, tinguda el 03.05.2012 (DSPC-C 306).

Compareixença del president de l’Institut 
Català Internacional per la Pau davant la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat per a pre-
sentar la memòria d’activitats del 2011
Tram. 359-00017/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió de Cooperació i Solidaritat, del 04.05.2012 (DSPC-C 
307).

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria anual del Centre d’Estudis d’Opinió 
corresponent al 2011
Tram. 334-00063/09

Presentació
Jordi Argelaguet, Director de 
Centre d’Estudis d’Opinió
Reg. 63913 / Coneixement i tramesa a 
la Mesa del Parlament, 08.05.2012

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

En compliment del que preveu l’article 21.1 de la Llei 
6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, 
us trameto adjunta amb format USB, la Memòria anual 
corresponent a 2011, del centre que dirigeixo.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 25 d’abril de 2012

Jordi Argelaguet
Director del Centre d’Estudis d’Opinió

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Informe 13/2012, referent al Compte general 
de les corporacions locals, corresponent al 
2010
Tram. 258-00023/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 
312)

Al BOPC 312, a les pàg. 1 i 137, al títol de l’expedient,

On diu: «Informe de fiscalització 13/2012, referent al 
Compte general de les corporacions locals, corresponent 
al 2010»

Ha de dir: «Informe 13/2012, referent al Compte general 
de les corporacions locals, corresponent al 2010»
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.05. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS PEL PARLAMENT

Recurs d’inconstitucionalitat 1383/2004, in-
terposat pel Parlament contra la Llei de l’Es-
tat 52/2003, del 10 de desembre, de disposi-
cions específiques en matèria de Seguretat 
Social
Tram. 380-00005/07
Provisió del president del TC del 13.03.2012

Interlocutòria del Tribunal Constitucional
Reg. 57881 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.03.2012

Tribunal Constitucional

Pleno

Excms. Srs.:

D. Pascual Sala Sánchez

D. Eugeni Gay Montalvo

D. Javier Delgado Barrio

Dª Elisa Pérez Vera

D. Ramón Rodríguez Arribas

D. Manuel Aragón Reyes

D. Pablo Pérez Tremps

D. Francisco José Hernando Santiago

Dª Adela Asua Batarrita

D. Luis Ignacio Ortega Álvarez

D. Francisco Pérez de los Cobos Orihuel

Núm. registro: 1383-2004

Asunto: Recurso de inconstitucionalidad, promovido 
por el Parlamento de Cataluña.

Sobre: Apartado 4 del art. 38 y art. 189.2, párrafo prime-
ro, del texto refundido de la Ley general de la Seguridad 
Social, en la redacción dada por el art. 1.2 y art. 19.3, 
respectivamente, de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, 
de disposiciones específicas en materia de Seguridad So-
cial.

Auto

I. Antecedentes

1. Por escrito registrado en este Tribunal con fecha de 4 
de marzo de 2004, don Francesc Pau i Vall, Letrado del 
Parlamento de Cataluña, en nombre y representación del 
mismo, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra 
el apartado 4 del art. 38 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social (LGSS), en la redacción 

dada por el art.1, dos, de la Ley 52/2003, de 10 de dici-
embre, de disposiciones específicas en materia de Segu-
ridad Social. El citado apartado establece que «cualqui-
er prestación de carácter público que tenga por finalidad 
complementar, ampliar o modificar las prestaciones 
económicas de la Seguridad Social, tanto en sus modali-
dades contributiva como no contributiva, forma parte del 
sistema de la Seguridad Social y está sujeta a los prin-
cipios regulados en el artículo 2 de esta ley». Por cone-
xión con este precepto, también se interpone el recurso 
de inconstitucionalidad frente al art. 189.2, primer párra-
fo, del mencionado texto refundido, en la redacción dada 
por el art. 19, apartado tres, de la Ley 52/2003, de 10 de 
diciembre, que, con relación a las prestaciones familiares 
no contributivas, establece que «serán incompatibles con 
la percepción, por parte del padre o de la madre, de cual-
quier otra prestación análoga establecida en los restantes 
regímenes públicos de protección social».

El Parlamento de Cataluña sostiene en su recurso que el 
mencionado apartado 4 del art. 38 LGSS es inconstitu-
cional desde el punto de vista del orden de distribución 
competencial, al disponer que cualquier prestación de 
carácter público que afecte a la zona de confluencia con 
la asistencia interna de la Seguridad Social, formará par-
te de este sistema de competencia estatal, lo que supo-
ne, a su juicio, negar a las Comunidades Autónomas la 
competencia sobre «asistencia social» prevista en el art. 
148.1.20 CE. En este sentido, se indica que el Estado no 
puede, al amparo de la competencia prevista en el art. 
149.1.17 CE, menguar o restringir el ámbito propio de la 
referida competencia autonómica y, en la medida en que 
el precepto impugnado impide que se puedan establecer 
por las Comunidades Autónomas prestaciones de asis-
tencia social que sean complementarias a las del sistema 
de la Seguridad Social, se estaría vulnerando el orden de 
competencias establecido en la Constitución y, por lo que 
se refiere al presente caso, el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. En este sentido, se prosigue diciendo que re-
sulta evidente que según el art. 149.1.17 CE corresponde 
al Estado, dentro de su competencia, preservar la unidad 
del sistema español de Seguridad Social, y el manteni-
miento de un régimen público, o sea, único y unitario, 
de Seguridad Social para todos los ciudadanos que ga-
rantice la igualdad de todos los españoles en el ejercicio 
de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en 
materia de Seguridad Social, haciendo efectivos los prin-
cipios de solidaridad interterritorial y de unidad de caja. 
Sin embargo, para ello no se pueden utilizar medidas que 
vacíen parte del contenido competencial de otro título 
competencial, a saber, el de «asistencia social» atribui-
do a las Comunidades Autónomas. Es decir, el legisla-
dor estatal no puede incidir en el sistema de delimita-
ción de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas sin una previsión constitucional o estatutaria 
expresa, ni tampoco puede dictar normas que contraven-
gan el sistema constitucional de competencias para inte-
grar hipotéticas lagunas existentes en la Constitución, o 
entrar indirectamente en la delimitación de competenci-
as, tal y como ha tenido la oportunidad de afirmar la STC 
76/1983, de 5 de agosto (FJ 4). También se hace referen-
cia a lo largo de todo el recurso a la STC 239/2002, por 
la que se resolvieron los conflictos positivos de compe-
tencia planteados por el Gobierno del Estado contra los 
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decretos de la Junta de Andalucía que establecían ayu-
das económicas complementarias de carácter extraordi-
nario a favor de pensionistas de jubilación e invalidez en 
su modalidad contributiva. En esa Sentencia se declaró 
que el sistema de la Seguridad Social no resultaba pertur-
bado por las ayudas controvertidas proporcionadas por la 
Junta de Andalucía, ni tampoco las condiciones básicas 
que garantizan la igualdad de los españoles en lo relati-
vo a la percepción de pensiones (art. 149.1.1 y 14 CE), 
máxime cuando el Estado tiene la posibilidad de adoptar 
las medidas que resulten convenientes para evitar los po-
sibles efectos disfuncionales que pudieran producirse en 
dicho sistema como consecuencia de la acción normativa 
de las Comunidades Autónomas. En definitiva, el Parla-
mento de Cataluña mantiene en el recurso planteado que 
el apartado 4 del art. 38 LGSS es inconstitucional y, por 
conexión, también el art. 189.2, primer párrafo de la mis-
ma ley, por la referencia que efectúa a «cualquier otra 
prestación análoga establecida en los restantes regímenes 
públicos de protección social».

2. Por providencia de 23 de marzo de 2004 de la Sección 
Cuarta de este Tribunal, se acordó admitir a trámite el 
recurso de inconstitucionalidad promovido por el Parla-
mento de Cataluña, dando traslado del mismo y de los 
documentos que le acompañan, conforme establece el 
art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
(LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, así 
como al Gobierno, al objeto de que, en el plazo de quince 
días pudiesen personarse en el proceso y formular ale-
gaciones. Asimismo, se acordó publicar la incoación del 
recurso en el Boletín Oficial del Estado.

3. Por escrito fechado el día 2 de abril de 2004, el Abo-
gado del Estado, en la representación que ostenta, se 
persona en el proceso y efectúa alegaciones solicitando 
la desestimación del recurso, al entender que el art. 38, 
apartado 4 LGSS impugnado no afecta a la libertad de 
las Comunidades Autónomas de ejercer la competencia 
atribuida sobre la «asistencia social», pudiendo orientar 
estas su gasto a prestaciones nuevas o distintas, en todo 
caso ajenas al sistema y dentro de los límites establecidos 
por el Tribunal Constitucional.

4. El día 5 de abril de 2004 se registra en el Tribunal es-
crito de la Presidenta del Congreso de los Diputados me-
diante el cual se comunica que esa Cámara no se persona 
en el procedimiento ni formula alegaciones.

5. Por providencia de 14 de febrero del 2012 del Pleno de 
este Tribunal, se acordó oír a las partes personadas por 
término de diez días para que pudieran alegar, confor-
me a lo dispuesto en el art. 84 LOTC, sobre la eventual 
pérdida del objeto del presente recurso de inconstituci-
onalidad con motivo de la modificación del apartado 4 
del art. 38 LGSS impugnado por la Ley 4/2005, de 22 
de abril, sobre efectos en las pensiones no contributivas 
de los complementos otorgados por las Comunidades 
Autónomas.

6. Mediante escrito registrado en este Tribunal con fec-
ha de 29 de febrero de 2012, el Parlamento de Cataluña 
solicita que se declare la pérdida de objeto del presente 
recurso de inconstitucionalidad, por entender que la nu-
eva redacción dada al apartado 4 del art. 38 LGSS por 
la Ley 4/2005, de 22 de abril, permite a la Generalitat 

el ejercicio de las competencias en materia de asisten-
cia social que tiene estatutariamente atribuidas. Se aña-
de, además, que con posterioridad a la aprobación de la 
citada Ley 4/2005, el Parlamento de Cataluña dictó la 
Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de 
carácter económico, en el ejercicio de las competencias 
atribuidas en el art. 33.2 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña de 1979, y que dicha norma ha venido aplicán-
dose con normalidad hasta la fecha.

7. Con fecha de registro en este Tribunal de 29 de febre-
ro de 2012, el Abogado del Estado evacúa el trámite de 
alegaciones conferido, solicitando también la declaración 
de la pérdida de objeto de este recurso por sobrevenida 
desaparición de la controversia competencial planteada, 
al haber quedado eliminada cualquier restricción o traba 
para el pleno ejercicio por las Comunidades Autónomas 
de su competencia de asistencia social tras operarse la 
modificación del precepto impugnado en virtud de la Ley 
4/2005, de 22 de abril.

II. Fundamentos jurídicos

1. Como ha quedado expuesto en los antecedentes de esta 
resolución, el presente recurso de inconstitucionalidad se 
plantea por el Parlamento de Cataluña contra el apartado 
4 del art. 38 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real decreto legislativo 
1/1994, de 20 de junio (LGSS), que fue introducido por el 
art. 1, dos, de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de dis-
posiciones específicas de Seguridad Social, en virtud del 
cual «cualquier prestación de carácter público que ten-
ga por finalidad complementar, ampliar o modificar las 
prestaciones económicas de la Seguridad Social, tanto en 
sus modalidades contributiva como no contributiva, for-
ma parte del sistema de la Seguridad Social y está sujeta 
a los principios regulados en el artículo 2 de esta ley». 
También se impugna en el recurso, por conexión con 
aquel precepto, el art. 189.2, párrafo primero, del menci-
onado texto refundido, en la nueva redacción dada por el 
art. 19, apartado tres, de la citada Ley 52/2003, que con 
relación a las prestaciones familiares no contributivas es-
tablece que «serán incompatibles con la percepción, por 
parte del padre o de la madre, de cualquier otra presta-
ción análoga establecida en los restantes regímenes pú-
blicos de protección social».

El fundamento del recurso de inconstitucionalidad for-
mulado por el Parlamento de Cataluña reposa en la ale-
gación de que los preceptos impugnados atribuirían en 
exclusiva a la competencia estatal de Seguridad Social 
(art. 149.1.17 CE) todo tipo de prestaciones asistenciales, 
bajo el pretexto de que la Seguridad Social comprende 
tanto las prestaciones contributivas como las no contri-
butivas, excluyendo, de este modo, la posibilidad de que 
las Comunidades Autónomas otorguen ayudas de tipo 
asistencial que complementen las pensiones de la Seguri-
dad Social, a pesar de que conforme al art. 148.1.20 CE 
pueden asumir competencias en materia de «asistencia 
social» (como ha sido el caso de la Comunidad Autóno-
ma de Cataluña a través del art. 9.25 del entonces vigente 
Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979) y de que el 
propio Tribunal Constitucional en su STC 239/2002, de 
11 de diciembre, así lo haya reconocido. El Abogado del 
Estado, por su parte, rechaza la inconstitucionalidad de 
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las normas impugnadas por entender que no suponen me-
noscabo alguno de las competencias que pueden asumir 
las Comunidades Autónomas con base al art. 148.1.20 
CE en materia de «asistencia social», en tanto que estas 
últimas pueden ejercerla siempre que orienten su gasto a 
prestaciones nuevas y distintas de las cubiertas por el sis-
tema de Seguridad Social, es decir, cuando las dirijan a 
colectivos que no tengan cubiertas sus necesidades míni-
mas por las prestaciones del citado sistema.

Con posterioridad al planteamiento de este recurso, la 
Ley 4/2005, de 22 de abril, sobre efectos en las pensio-
nes no contributivas de los complementos otorgados por 
las Comunidades Autónomas, modificó el apartado 4 del 
art. 38 LGSS recurrido, con el fin, según su exposición 
de motivos, «de reconducir esta situación en los términos 
de la doctrina constitucional, garantizando a las Comu-
nidades Autónomas el pleno ejercicio de sus competen-
cias para determinar complementos de las pensiones no 
contributivas, cuando así lo acuerden sus respectivos par-
lamentos y, al mismo tiempo, posibilitar que estos com-
plementos no minoren la cuantía de las pensiones no con-
tributivas, de modo que se mejoren, de forma efectiva, 
las condiciones de vida de los pensionistas». Con tal fina-
lidad, se suprime del precepto la referencia que se hacía 
en él a las prestaciones en su modalidad no contributiva, 
quedando su redacción del siguiente modo: «Cualquier 
prestación de carácter público que tenga como finalidad 
complementar, ampliar o modificar las prestaciones de 
la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, for-
ma parte del sistema de la Seguridad Social y está sujeto 
a los principios regulados en el artículo 2 de esta Ley». 
Se añade, además, un nuevo párrafo del siguiente tenor: 
«Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perju-
icio de las ayudas de otra naturaleza que, en el ejercicio 
de sus competencias, puedan establecer las Comunida-
des Autónomas en beneficio de los pensionistas residen-
tes en ellas».

2. A la vista de la referida modificación legislativa, el Tri-
bunal acordó abrir trámite de audiencia a las partes con-
forme al art. 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Consti-
tucional para que pudieran alegar sobre la incidencia que 
tal reforma pudiera tener en la pervivencia del presente 
recurso de inconstitucionalidad, dado que la controver-
sia competencial planteada se ceñía a la imposibilidad de 
complementar prestaciones no contributivas de la Segu-
ridad Social. Como ha quedado recogido en los antece-
dentes, tanto la representación procesal del Parlamento 
de Cataluña, como el Abogado del Estado en nombre del 
Gobierno, han solicitado que se declare la pérdida sobre-
venida del objeto de este recurso de inconstitucionalidad.

Efectivamente, es así ya que la modificación legislativa 
realizada por la citada Ley 4/2005, de 22 de abril en el 
precepto impugnado (apartado 4 del art. 38 del texto re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la 
redacción dada por el art.1, dos, de la Ley 52/2003, de 10 
de diciembre, de disposiciones específicas en materia de 
Seguridad Social) permite el ejercicio de las competenci-
as en materia de asistencia social que la Generalitat tiene 
atribuidas, sin que perviva la controversia competencial 
denunciada en el recurso.

Finalmente, y puesto que la impugnación del art. 189.2, 
primer párrafo, de la LGSS se realiza únicamente por su 

conexión con el apartado 4 del art. 38 LGSS, también 
debe apreciarse la pérdida sobrevenida del objeto del re-
curso de inconstitucionalidad respecto a él, en tanto en 
cuanto la aplicación de aquél se ve condicionada por la 
reforma legislativa operada en este último.

En virtud de todo lo expuesto, el Pleno de este Tribunal

Acuerda

Declarar la extinción del recurso de inconstitucionalidad 
1383-2004 por desaparición sobrevenida de su objeto.

Madrid, a trece de marzo de dos mil doce.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del servei de cafeteria, restau-
rant i explotació de màquines de distribució 
automàtica del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00009/09

Anunci

Anunci

Pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Par-
lament de Catalunya del 3 de maig de 2012, per la qual 
s’acorda convocar la licitació pública per a la contracta-
ció del servei de cafeteria, restaurant i explotació de mà-
quines de distribució automàtica del Parlament de Cata-
lunya (exp. núm. 615-00009/09).

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya, Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: Contractació del servei de ca-
feteria, restaurant i explotació de màquines de distribució 
automàtica del Parlament de Catalunya (exp. núm. 615-
00009/09).

b) Termini d’execució: del 15 de setembre de 2012 al 14 
de setembre de 2014, prorrogable anualment fins el mà-
xim permès per la LCSP.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a regulació harmonitzada: no.

4. Determinació del preu

a) Pressupost base de licitació: 60.000 euros (IVA no in-
clòs).

b) Valor estimat del contracte: 1.720.000 euros (IVA no 
inclòs).
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5. Garanties

a) Provisional: no s’exigeix.

b) Definitiva: 10% del pressupost base de licitació.

6. Requisits específics del contractista

Els establerts per la clàusula 9 del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.

7. Criteris de valoració

a) Preus dels serveis de cafeteria: de 0 a 10 punts.

a.1) Per al percentatge de baixa lineal respecte al conjunt 
dels preus unitaris de cafeteria: de 0 a 9 punts.

a.2) Per al percentatge d’increment sobre la baixa ofer-
tada en els preus unitaris de cafeteria a aplicar sobre els 
combinats d’esmorzar: de 0 a 1 punt.

b) Preus dels serveis de restaurants: de 0 a 30 punts

b.1) Per l’import del menú estàndard autoservei que com-
pleixi tots els requeriments del plec de prescripcions tèc-
niques: de 0 a 20 punts.

b.2) Pel preu del «menú especial» d’acord amb els re-
queriments del plec de prescripcions tècniques: de 0 a 
5 punts.

b.3) Per la baixa lineal a aplicar als preus màxims esta-
blerts respecte al conjunt dels preus de l’opció de servei a 
la carta pel que fa a primers i segons plats i postres de la 
carta: de 0 a 5 punts.

c)Explotació de màquines de distribució automàtica i ai-
gües: de 0 a 8 punts

c.1) Percentatge de baixa lineal respecte als preus uni-
taris màxims de l’explotació de màquines de distribució 
automàtica: de 0 a 3 punts.

c.2) Percentatge de baixa lineal respecte unitaris d’aigua 
servida a sala i de garrafes servides: de 0 a 5 punts.

d) Per l’ampliació de capital assegurat a la pòlissa de res-
ponsabilitat civil respecte del mínim de 600.000 euros: 
de 0 a 4 punts.

e) Per la presentació d’un preacord amb una entitat benè-
fica per al lliurament i posterior distribució per l’entitat 
benèfica de l’excedent de producció: de 0 a 3 punts.

f) Presentació de l’empresa i proposta executiva i orga-
nitzativa amb les especificacions de la clàusula 13.2: de 
0 a 15 punts.

g) Per la composició, varietat i descripció dels menús en 
les condicions de l’oferta amb les especificacions de la 
clàusula 13.3: de 0 a 10 punts.

h) Millores en les infraestructures: de 0 a 10 punts.

i) Millores en el cobrament i incentius i descomptes pels 
usuaris freqüents: de 0 a 5 punts.

j) Serveis addicionals i millores: de 0 a 5 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya, Departament d’Infra-
estructures, Equipaments i Seguretat.

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

d) Telèfon: 93 7063045.

e) Fax: 93 3046539.

f) Adreça electrònica: masala@parlament.cat

g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contractacions

h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 29 
de maig de 2012.

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a 
divendres, de 9.00 a 14.00 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: dins el termini de vint di-
es naturals a partir de l’endemà de la data de publicació 
d’aquest Anunci.

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per la 
clàusula 11 i següents del plec de clàusules administra-
tives particulars.

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secreta-
ria General.

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la 
Ciutadella, s/n.

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

Horari del Registre: matins, de 9.00 a 14.00 h, i tardes, de 
16.00 a 18.30 h.

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a man-
tenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 12 de 
juny de 2012 a les 12.00 h, a l’adreça indicada en el punt 
8b.

11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules administratives particulars i en el de prescripcions 
tècniques.

12. Despeses dels anuncis

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adju-
dicatària.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general



14 de maig de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 315

4.90.15. INFORMACIó 95

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 03.05.2012

Secretaria General

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 3 de maig 
de 2012, d’acord amb el que preveu la clàusula 6 del plec 
de clàusules administratives que determina la composi-
ció de la mesa de contractació, ha acordat nomenar com a 
membres de la mateixa els següents: 

President: Sr. Lluís Corominas i Díaz, vicepresident pri-
mer o en substitució el vicepresident segon, Sr. Higini 
Clotas i Cierco

Vocals: 

Sr. Pere Calbó i Roca, secretari primer o en substitució 
la Sra. Montserrat Tura i Camafreita, secretària segona.

Sr. Ferran Domínguez García, lletrat del Parlament o en 
substitució Sra. Anna Casas i Gregorio, lletrada del Par-
lament.

Sr. David Pol i Torrella, Oïdor de comptes i Tresoreria o 
en substitució, la Sra. Montserrat Rovira i Sadurní, secre-
tària d’Oïdoria de Comptes i Tresoreria.

Sra. Maria Beascoa Amat, cap de l’Àrea de Planificació 
i Gestió d’Infraestructures del Departament d’Infraes-
tructures, Equipaments i Seguretat o en substitució, el Sr. 
Christian Puig i García, arquitecte i gestor ambiental del 
Parlament.

Sra. Sandra Bosch i Fàbregas, cap de la Unitat de Man-
teniment i Conservació del Departament d’Infraestructu-
res, Equipaments i Seguretat o en substitució, la Sra. M. 
Teresa Abelló i Vilarrasa, funcionària del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

Sr. Víctor Bachiller i Batanero o en substitució, la Sra. 
Marta Serra i Batiste, ambdós membres de la Comissió 
de Seguiment de l’Explotació del Servei de Bar Restau-
rant del Parlament, en representació del personal.

Secretària: Sra. Maria A. Sala i Ros, o en substitució 
Yasmina Garcia Durà, ambdues funcionàries del Parla-
ment.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2012

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


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


	Proposta de resolució sobre l’actualització del Pla de sanejament d’aigües residuals
	Tram. 250-00996/09
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la prolongació de la línia ferroviària C-4 de Sant Vicenç de Calders a Tarragona
	Tram. 250-01002/09
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la internalització del servei d’àpats del Centre Penitenciari Ponent
	Tram. 250-01006/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció de vint-i-quatre hores del CAP L’Arboç
	Tram. 250-01010/09
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa
	Tram. 250-01019/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
	Tram. 250-01020/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Les Aymerigues, de Terrassa
	Tram. 250-01021/09
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Can Montllor, de Terrassa
	Tram. 250-01034/09
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el projecte de rehabilitació de l’Església Vella de Vilanova de la Barca
	Tram. 250-01036/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre les inversions en les estacions de Renfe de Tarragona i Reus
	Tram. 250-01039/09
	Esmenes presentades


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


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


	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
	Esmenes presentades


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


	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
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


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


	Proposta de resolució sobre l’homogeneïtzació dels criteris tècnics en la instal·lació de reductors de velocitat de secció transversal del tipus trapezoïdal
	Tram. 250-01052/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre les inversions per a modernitzar el funicular de Gelida i per a garantir-ne la correspondència amb la línia 4 de rodalia
	Tram. 250-01054/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el millorament de la connexió i dels serveis ferroviaris de Sant Cugat del Vallès
	Tram. 250-01055/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


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


	Proposta de resolució sobre la implementació del cribratge poblacional del càncer de còlon i recte
	Tram. 250-01058/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de l’Institut Alt Foix, de Sant Martí Sarroca
	Tram. 250-01060/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de les activitats de l’Acadèmia General Bàsica de Talarn i sobre l’especialitat de protecció civil i emergències
	Tram. 250-01061/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a evitar la sinistralitat a la carretera C-55 al Bages
	Tram. 250-01062/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la redacció dels documents de l’Administració i de les empreses en format de lectura fàcil
	Tram. 250-01063/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la modificació de la Instrucció 1/2012 del Departament de Benestar Social i Família, relativa al coneixement lingüístic
	Tram. 250-01064/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris
	Tram. 250-01066/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la detenció de Wenceslao Mansogo a Guinea Equatorial
	Tram. 250-01067/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra per a Llançà i Portbou
	Tram. 250-01068/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el pagament de la renda mínima d’inserció
	Tram. 250-01069/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la incorporació de l’Ajuntament de Constantí a la Taula Estratègica de l’Aeroport de Reus
	Tram. 250-01070/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la gratuïtat de l’autopista AP-7 durant les obres de desdoblament de la carretera nacional A-2
	Tram. 250-01071/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre el funcionament de l’institut Leonardo da Vinci, a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), i sobre la data de construcció del nou centre
	Tram. 250-01073/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la suspensió del procés d’identificació ciutadana de persones presumptament implicades en violència urbana per mitjà del web del Departament d’Interior
	Tram. 250-01155/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona
	Tram. 250-01156/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment dels compromisos contrets amb l’Associació d’Ens Locals de la Xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya
	Tram. 250-01157/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic de xarxes de proximitat per al sector agroalimentari
	Tram. 250-01158/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el funcionament i el manteniment de tots els serveis sanitaris del CAP Can Trias-Ernest Lluch, de Viladecavalls
	Tram. 250-01159/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa per l’expedició de les receptes i la recuperació del consens amb el sector farmacèutic
	Tram. 250-01160/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment dels compromisos adquirits amb l’Ajuntament de Tarragona en el Protocol de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona per a la coresponsabilització en 
	Tram. 250-01161/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’oficialitat de les seleccions esportives catalanes
	Tram. 250-01162/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la recepció parcial de l’obra i la posada en funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals de Quart
	Tram. 250-01163/09
	Presentació


	Proposta de resolució de rebuig a la mesura de no convocar oposicions a jutges i fiscals i sobre la cobertura de les vacants
	Tram. 250-01164/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la declaració de caducitat de l’expedient ambiental del projecte per al tancament de l’autovia orbital de Barcelona
	Tram. 250-01165/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la instauració del dispositiu de vigilància especial conjunta dels Mossos d’Esquadra, els grups de suport i la Guàrdia Urbana de Cornellà al polígon Famades d’aquest municipi en els horaris de funcionament i sortida de les disc
	Tram. 250-01166/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria d’una reunió extraordinària de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre i la definició del cabal ambiental del tram final de l’Ebre
	Tram. 250-01167/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els problemes amb la liquidació de la taxa per a activitats de control i inspecció sanitària en escorxadors, sales d’especejament i transformació de caça i altres establiments alimentaris subjectes a control sanitari del quart 
	Tram. 250-01168/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’ajuts per a la rehabilitació dels habitatges del centre històric de Lleida
	Tram. 250-01169/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la signatura d’un nou conveni amb l’Ajuntament de Lleida per a garantir la continuïtat del programa d’ajuts per a instal·lar ascensors en comunitats de propietaris de promocions públiques d’habitatge
	Tram. 250-01170/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’assumpció de la gestió de l’estació depuradora d’aigües residuals de Menàrguens-Térmens i el garantiment del seu funcionament
	Tram. 250-01171/09
	Presentació



	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2009
	Tram. 257-00002/09
	Dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes



	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
	Pròrroga del termini per a proposar compareixences

	Pròrroga del termini per a proposar compareixences

	Proposta de resolució per la qual es reitera la presentació a la Mesa del Congrés dels Diputats de la Proposició de llei del fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges
	Tram. 270-00014/09
	Sol·licitud de convocatòria, amb caràcter extraordinari, d’una reunió de la Junta de Portaveus

	Proposta al Ple


	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur i els compromisos amb relació al canal Segarra-Garrigues
	Tram. 302-00135/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
	Tram. 302-00136/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la 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. 302-00137/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els recursos per a l’educació no universitària i les decisions en política educativa
	Tram. 302-00138/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques en matèria de cohesió social i reactivació econòmica arran dels pressupostos generals de l’Estat per al 2012
	Tram. 302-00139/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions i les mesures que pensa prendre per als afectats per les participacions preferents
	Tram. 302-00140/09
	Esmenes presentades



	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.06.	Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe 13/2012, referent al Compte general de les corporacions locals, corresponent al 2010
	Tram. 258-00023/09
	Correcció d’errades de publicació (BOPC 312)

	Anul·lació del termini per a demanar la presentació de l’informe



	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del Dia d’Europa
	Tram. 401-00032/09
	Lectura en el Ple



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 14/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, seguiment d’observacions i recomanacions dels informes 13/2006 i 20/2006
	Tram. 290-00278/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 387/IX, sobre la posada en marxa de les places de la residència per a gent gran Roger de Llúria i de centre de dia del CAPI Marià Fortuny, de Reus
	Tram. 290-00373/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 407/IX, sobre la designació de l’àrea territorial de Sabadell com a territori pilot en el desplegament del Pla integral de salut mental i addiccions
	Tram. 290-00393/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 409/IX, sobre l’ampliació de l’horari d’atenció del centre d’atenció primària de Sant Sadurní d’Anoia
	Tram. 290-00395/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 60/IX, sobre el suport a la internacionalització de l’empresa catalana
	Tram. 390-00060/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció



	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre la consideració de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona, i altres centres amb projectes pedagògics innovadors com a .escoles de rojos.
	Tram. 354-00174/09
	Rebuig de la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el web que permet delatar persones que poden estar implicades en actes delictius o vandàlics
	Tram. 354-00196/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre les mesures per a complir el Reial decret llei 14/2012, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu
	Tram. 354-00198/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el web .Col·laboració ciutadana contra la violència urbana.
	Tram. 354-00199/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la campanya «No vull pagar» als peatges
	Tram. 354-00200/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’operatiu policial amb motiu de la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona
	Tram. 354-00201/09
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	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
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la pròrroga de l’Acord 2006-2009 de les condicions de treball del personal penitenciari
	Tram. 356-00638/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la secció sindical específica del personal penitenciari de la Intersindical Alternativa de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la pròrroga de l’Acord 2006-2009 de les condicions
	Tram. 356-00639/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Serveis Públics de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la pròrroga de l’Acord 2006-2009 de les condicions de treball del personal penitenci
	Tram. 356-00640/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Serveis a la Ciutadania de la Confederació Sindical de Comissions Obreres davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la pròrroga de l’Acord 2006-2009 de les condicions de treball
	Tram. 356-00641/09
	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
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	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Criminòlegs davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre les aportacions que els titulats en criminologia poden fer a la societat
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	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la sol·licitud d’explotació d’una nova guixera a la vall de Tost
	Tram. 356-00659/09
	Sol·licitud
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	Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, president d’Abertis, amb la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la campanya «No vull pagar» als peatges
	Tram. 356-00668/09
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	Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la coordinació en matèria policial amb motiu de la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona
	Tram. 356-00669/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de l’alcalde de Barcelona davant la Comissió d’Interior perquè valori la coordinació entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat en l’operatiu policial desplegat amb motiu de la reunió del Banc Central Europeu a Barcelona
	Tram. 356-00670/09
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	Tram. 357-00296/09
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	Compareixença de representants de les Entitats Catalanes d’Acció Social davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 357-00297/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 357-00301/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el dipòsit de residus situat en una antiga fàbrica química
	Tram. 357-00351/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Plataforma contra el Cementiri Químic a Santa Coloma de Cervelló davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el dipòsit de residus situat en una antiga fàbrica química
	Tram. 357-00352/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de Residus davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el dipòsit de residus situat en una antiga fàbrica química de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 357-00353/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Francesc Marco i Conchillo, director del Gran Teatre del Liceu, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació i els plans de futur d’aquest teatre
	Tram. 357-00354/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Pepe Serra Villalba, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació i els plans de futur d’aquest museu
	Tram. 357-00355/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Bartomeu Marí i Ribas, director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació i els plans de futur d’aquest museu
	Tram. 357-00356/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Maria Amorós, director de L’Auditori, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació i els plans de futur de L’Auditori
	Tram. 357-00357/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Dolors Lamarca, directora de la Biblioteca de Catalunya, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació i els plans de futur d’aquesta biblioteca
	Tram. 357-00358/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Eusebi Casanellas, director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació i els plans de futur d’aquest museu
	Tram. 357-00359/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Xavier Llovera i Massana, director de l’Entitat Autònoma Museus d’Arqueologia, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació i els plans de futur d’aquesta entitat
	Tram. 357-00360/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Oller, director general del Palau de la Música Catalana, davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la situació i els plans de futur del Palau
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	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president del Patronat del Museu d’Art Nacional de Catalunya i del director general d’aquest museu davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre el projecte de futur del museu
	Tram. 357-00362/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del PEN Català davant la Comissió de Cultura i Llengua per a informar sobre la seva intenció de denunciar els atacs a la llengua catalana davant la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides
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	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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 l’entitat, els seus objectius i les línies de treball
	Tram. 357-00364/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença

	Substanciació

	Compareixença de Xavier Martínez Celorrio i Antoni Marín Saldo, professors, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a presentar l’estudi «Educació i mobilitat social a Catalunya»
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	Tram. 359-00017/09
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