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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 624/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’inici de la construcció de l’Institut Escola El Calderí a 
Caldes de Montbui
Tram. 250-00960/09
Adopció p. 17

Resolució 625/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les quotes de la pesca recreativa
Tram. 250-00740/09
Adopció p. 17

Resolució 626/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció d’un segon habitatge en les explotacions 
agràries de dimensió reduïda
Tram. 250-00824/09
Adopció p. 17

Resolució 627/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la preparació de l’elaboració d’un projecte de llei de caça
Tram. 250-00929/09
Adopció p. 18

Resolució 628/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el manteniment dels serveis i del personal de l’oficina del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural a Prats de Lluçanès i la reobertura d’aquesta 
oficina
Tram. 250-00947/09
Adopció p. 18

Resolució 629/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’avaluació dels danys en les collites del Parc Agrari del Baix 
Llobregat i les mesures per a pal·liar les pèrdues econòmiques 
dels pagesos produïdes per l’onada de fred
Tram. 250-00948/09 i 250-01005/09
Adopció p. 18

Resolució 633/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el suport i la implicació en l’R+D dedicat a la salut i, en 
concret, als microbicides
Tram. 250-01018/09
Adopció p. 19

Resolució 634/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la detenció de Wenceslao Mansogo a la Guinea Equato-
rial i el suport al procés democràtic en aquest país
Tram. 250-01067/09
Adopció p. 19

Resolució 635/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova el Compte general de la Generalitat de Catalu-
nya corresponent a l’any 2009
Tram. 257-00002/09
Adopció p. 19

1.15. Mocions

Moció 105/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
les actuacions en matèria de prevenció i extinció d’incendis
Tram. 302-00147/09
Aprovació p. 20

Moció 106/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
suport a les entitats del tercer sector social i el garantiment 
del programa d’orientadors i promotors de les oficines de 
treball de la Generalitat i dels llocs de treball del mercat la-
boral protegit 
Tram. 302-00149/09
Aprovació p. 21

Moció 107/IX del Parlament de Catalunya, sobre els 
centres especials de treball sense ànim de lucre i sobre el man-
teniment dels centres de Justícia Juvenil Montilivi i Els Til·lers
Tram. 302-00150/09
Aprovació p. 21

Moció 108/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques contra l’atur
Tram. 302-00151/09
Aprovació p. 22

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la situació de la po-
bresa
Tram. 300-00172/09
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre la lluita per la inclusió 
social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 300-00173/09
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre la reinserció després 
de l’execució penal
Tram. 300-00174/09
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre els problemes dels 
sectors de l’agricultura i la ramaderia
Tram. 300-00175/09
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre la situació derivada de 
la mala gestió de les caixes d’estalvis
Tram. 300-00176/09
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre les taxes de la forma-
ció professional i les millores dels cicles formatius de grau 
superior
Tram. 300-00177/09
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre el desenvolupament 
de les infraestructures
Tram. 300-00178/09
Substanciació p. 25

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe extraordinari del Síndic de Greuges sobre 
el dret d’accés a la informació pública
Tram. 360-00007/09
Debat de l’Informe en la Comissió p. 25

Tres fascicles Fascicle primer

fm7
Nota adhesiva
– La resolució 633/IX (tram. 250-01018/09) ha estat rectificada al BOPC 340, pàg. 12.– La proposta de resolució 250-01302 ha estat rectificada al BOPC 357, pàg. 36. 
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Con-
sell per la qual es modifica la Directiva 2009/138/CE, sobre 
l’accés a l’activitat d’assegurança i reassegurança i el seu 
exercici (Solvència II), pel que fa a les dates de transposició i 
aplicació i a la data de derogació de determinades directives
Tram. 295-00198/09
Coneixement de la proposta p. 25

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 modificació de la Llei 6/2003, 
del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00072/09
Debat de totalitat p. 25
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 25

Proposició de llei de modificació de la Llei 6/2003, 
del 22 d’abril, de l’estatut dels expresidents de la Generalitat
Tram. 202-00074/09
Debat de totalitat p. 25
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 25

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les gestions per a l’am-
pliació de la zona de protecció especial per als ocells del 
delta del Llobregat
Tram. 250-00731/09
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la presentació del Pla 
rector d’ús i gestió del Parc Natural del Montgrí, les Illes Me-
des i el Baix Ter, la dotació pressupostària, la tramitació de 
l’expedient econòmic plurianual d’inversions i la convocatò-
ria d’un concurs públic per a designar-ne la direcció
Tram. 250-00798/09
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament de Justícia
Tram. 250-00849/09
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació dels models de protocols d’usos lingüístics de la Ge-
neralitat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural
Tram. 250-00851/09
Retirada p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Montigalà, de Badalona
Tram. 250-00961/09
Rebuig p. 26

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
Rebuig p. 26

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
Rebuig p. 26

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
Rebuig p. 27

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el futur del model sanitari
Tram. 302-00148/09
Rebuig p. 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les infraestructures de transport
Tram. 302-00152/09
Rebuig p. 27

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, del 15 d’abril, i d’establiment d’un règim provisional 
de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria 
en captivitat adreçada a l’activitat tradicional de cant durant 
l’any 2011
Tram. 200-00017/09
Debat de totalitat p. 27
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència p. 27
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa p. 27
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini per a proposar compareixences p. 27

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’exempció del pagament de ta-
xes pels serveis prestats pel Cos de Mossos d’Esquadra a 
les proves esportives
Tram. 202-00080/09
Presentació p. 28
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 29

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la senyalització de la 
sortida 609 de la ronda del Litoral a Cornellà de Llobregat
Tram. 250-01074/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la inclusió de la titula-
ció en criminologia en la convocatòria de places dels depar-
taments d’Interior i de Justícia
Tram. 250-01075/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la taxa pels serveis 
policials en les competicions esportives que transcorren per 
vies interurbanes
Tram. 250-01085/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre el tancament esglaonat 
de l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de Talarn, el 
desenvolupament d’un pla de dinamització econòmica per al 
Pallars Jussà i la cessió de les instal·lacions d’aquest centre 
a la Generalitat
Tram. 250-01087/09
Esmenes presentades p. 30
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Proposta de resolució de suport a la plataforma 
contra el tancament de l’Acadèmia General Bàsica de Sotso-
ficials de Talarn i Tremp i sobre el garantiment dels llocs de 
treball d’aquest centre i la creació d’una taula per a la reacti-
vació econòmica del Pallars Jussà
Tram. 250-01088/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la descontaminació 
del pantà de Flix
Tram. 250-01089/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la difusió de la infor-
mació relativa als ajuts a les famílies nombroses
Tram. 250-01091/09
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern de l’Estat de l’execució de les obres de la variant de Va-
llirana de la carretera N-340
Tram. 250-01092/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la implantació de la se-
nyalització complementària indicativa de la connexió de l’eix 
Diagonal amb les vies d’accés als ports i aeroports
Tram. 250-01093/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un catà-
leg general del patrimoni per a la preservació dels recursos 
naturals i culturals del Pla director de les colònies industrials 
del Llobregat
Tram. 250-01094/09
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
integral de millorament de la senyalització dels trams en 
obres de l’eix Transversal
Tram. 250-01102/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució de suport a les actuacions 
per a la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental
Tram. 250-01103/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre el restabliment del sis-
tema de bonificacions del peatge de Mollet del Vallès
Tram. 250-01107/09
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre l’elaboració de plans 
específics per a les zones rurals afectades per l’increment 
de robatoris i la presentació dels resultats del Programa 
operatiu específic per al món rural
Tram. 250-01108/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
bonificació del peatge de la carretera C-32 a Alella
Tram. 250-01109/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el restabliment del sis-
tema de bonificacions del peatge de les Fonts, a Terrassa
Tram. 250-01110/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el garantiment de les 
compensacions als usuaris habituals dels peatges de l’auto-
pista AP-7 del Baix Penedès
Tram. 250-01111/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre l’alliberament del pe-
atge entre Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç de Castellet i 
la bonificació del peatge entre Manresa i Terrassa de la car-
retera C-16
Tram. 250-01112/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre el pagament als propi-
etaris expropiats per la construcció de la carretera C-31 en-
tre la Tallada d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 250-01113/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la remodelació de la 
carretera BP-1503
Tram. 250-01114/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el pagament als propi-
etaris expropiats per la construcció de la carretera C-31 en-
tre la Tallada d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 250-01115/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la inclusió del rei i la 
casa reial en les institucions que ha de regular el Projecte de 
llei de l’Estat de la transparència, l’accés a la informació pú-
blica i el bon govern
Tram. 250-01116/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
venda de la Torre d’en Mornau i la presentació d’un pla d’u-
sos agrícoles i ramaders i d’activitats relacionades amb el 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01117/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre les actuacions poli-
cials davant de protestes pacífiques per a evitar desnona-
ments
Tram. 250-01118/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’exe-
cució del Pla especial de la central de biomassa de Juneda
Tram. 250-01119/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’assumpció del cost 
de l’enderrocament de l’edifici de l’antiga seu social del Club 
Nàutic de Mataró
Tram. 250-01120/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el finançament amb 
fons Feder del projecte d’execució de diverses obres de re-
urbanització del centre de Mataró
Tram. 250-01121/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts 
per a estudiants universitaris de les comarques de muntanya
Tram. 250-01122/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’impuls i el foment del 
turisme a l’Anoia i les mesures per a finançar-lo
Tram. 250-01123/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la reparació de les de-
ficiències de la via d’accés a l’autopista AP-7 des de Sant 
Sadurní d’Anoia i la remodelació de l’antiga rotonda
Tram. 250-01124/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la petició al Govern 
de l’Estat de l’execució del projecte ferroviari «Tercer fil» de 
Tarragona
Tram. 250-01125/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la creació d’un impost 
sobre les grans transaccions financeres entre els estats 
membres de la Unió Europea
Tram. 250-01126/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la creació d’un fons de 
suport a la reindustrialització dels estats de la Unió Europea 
amb més atur
Tram. 250-01127/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la coordinació de les 
polítiques econòmiques de la Unió Europea i la creació d’un 
govern europeu
Tram. 250-01128/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37
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Proposta de resolució sobre l’harmonització de fi-
gures impositives amb factors de correcció segons el pro-
ducte interior brut i la renda per càpita en l’àmbit europeu
Tram. 250-01129/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la proposta Rocard
Tram. 250-01130/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la dotació del Fons eu-
ropeu d’estabilitat financera i del Mecanisme europeu d’es-
tabilitat
Tram. 250-01131/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la despesa en projec-
tes d’inversió estratègica mitjançant el Banc Europeu d’In-
versions
Tram. 250-01132/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la creació d’un con-
sells d’experts per a la reactivació econòmica, els canvis fis-
cals i el manteniment dels serveis públics
Tram. 250-01133/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la creació d’una agèn-
cia europea de qualificació de crèdits
Tram. 250-01134/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la creació d’una au-
toritat comuna del Tresor europeu per a gestionar el deute 
mutualitzat
Tram. 250-01135/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’aten-
ció mecanitzada del servei de programació de visites de 
Sanitat Respon
Tram. 250-01136/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el garantiment dels pa-
gaments per a continuar la construcció d’una escola de Cer-
danyola del Vallès
Tram. 250-01137/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
projectades per a completar el camí de ronda de Lloret de 
Mar
Tram. 250-01138/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
via de connexió entre Igualada i la ronda Sud
Tram. 250-01139/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me sobre les causes de l’increment de la mortalitat a la xar-
xa viària i l’execució de les obres pendents a les carreteres 
N-II i C-25
Tram. 250-01140/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’increment de delic-
tes i faltes a les regions policials del Pirineu Occidental i de 
Ponent
Tram. 250-01141/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la manca de col·la bo-
ració de l’Administració de l’Estat amb el Síndic de Greuges
Tram. 250-01142/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la paralització de la 
venda de la Torre d’en Mornau i la presentació d’un pla 
d’usos agrícoles i ramaders i d’activitats relacionades amb 
el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01143/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la presentació del de-
cret de venda directa
Tram. 250-01144/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el compliment dels cri-
teris marcats per la Comissió per a la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre amb relació al cabal ecològic de l’Ebre
Tram. 250-01145/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la investigació de les 
connexions i les activitats de Militia i sobre l’eradicació de 
les seves pràctiques delictives
Tram. 250-01146/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la revocació de l’atorga-
ment a Dipòsits Controlats de Catalunya, SL, de l’autorització 
ambiental per a instal·lar un dipòsit controlat de residus no 
perillosos a Seròs
Tram. 250-01147/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de prolongació de la carretera C-32
Tram. 250-01148/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució de rebuig de les maniobres 
de l’exèrcit en territori català
Tram. 250-01149/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació del Reial decret llei 3/2012, de mesures urgents per a 
la reforma del mercat laboral, i la presentació d’un recurs d’-
inconstitucionalitat
Tram. 250-01150/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el trasllat del parc de 
neteja de Fomento de Construcciones y Contratas de l’Ei-
xample de Barcelona
Tram. 250-01154/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01156/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
estratègic de xarxes de proximitat per al sector agroalimen-
tari
Tram. 250-01158/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42
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Proposta de resolució sobre l’oficialitat de les se-
leccions esportives catalanes
Tram. 250-01162/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la signatura d’un nou 
conveni amb l’Ajuntament de Lleida per a garantir la continu-
ïtat del programa d’ajuts per a instal·lar ascensors en comu-
nitats de propietaris de promocions públiques d’habitatge
Tram. 250-01170/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat de les 
persones amb discapacitat visual als sistemes d’informació 
dels centres de salut
Tram. 250-01247/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament d’una escola al nucli de Fenals, a Lloret de Mar, el 
curs 2012-2013
Tram. 250-01248/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ori-
entadors i promotors laborals del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya
Tram. 250-01250/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el restabliment de les 
guàrdies nocturnes al Cos d’Agents Rurals entre el 15 de 
juny i el 15 de setembre
Tram. 250-01251/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
travessia urbana de la carretera C-35 a Sant Celoni
Tram. 250-01252/09
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de connexió del vial de la carretera d’Olzinelles amb les ro-
tondes de la sortida 11 de l’autopista AP-7 i de la Porta de 
Ponent
Tram. 250-01253/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
model de servei de reeducació i reinserció i dels llocs de tre-
ball del centre educatiu de justícia juvenil Montilivi, de Girona
Tram. 250-01254/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
mo del de servei de reeducació i reinserció i dels llocs de tre-
ball del centre educatiu de justícia juvenil i de la unitat tera-
pèutica d’Els Til·lers, de Mollet del Vallès
Tram. 250-01255/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
programes de reinserció i rehabilitació
Tram. 250-01256/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre l’objectivació de les 
causes dels acomiadaments i el garantiment de l’activitat i 
els llocs de treball de Rotocayfo
Tram. 250-01257/09
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’apli-
cació del Reial decret llei 3/2012, de mesures urgents per a 
la reforma del mercat laboral, el garantiment dels drets dels 
treballadors i la recuperació de les competències de la Ge-
neralitat en l’àmbit laboral
Tram. 250-01258/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el canvi de denomi-
nació de la Biblioteca Ramón Fernández Jurado, de Cas-
telldefels
Tram. 250-01259/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el suport al projecte de 
fabricació del submarí Ictineu 3
Tram. 250-01260/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la publicitat de la ges-
tió dels serveis sanitaris públics i de la relació amb els orga-
nismes dependents del Servei Català de la Salut
Tram. 250-01261/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la reducció de les llis-
tes d’espera de l’Hospital de Terrassa i a l’Hospital Universi-
tari Mútua de Terrassa
Tram. 250-01262/09
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46
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Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme relatiu a l’ús de bales de goma pels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01263/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la retirada de la web 
del Departament d’Interior destinada a identificar presump-
tes membres de grups violents i la presentació d’un informe 
per a dictaminar-ne la legalitat
Tram. 250-01264/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la responsabilitat del 
Govern pels problemes causats a entitats esportives per la 
modificació de la taxa que regula els serveis dels Mossos 
d’Esquadra en competicions esportives
Tram. 250-01265/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una inves-
tigació per la detenció de dos sindicalistes de SEAT pels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01266/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució de rebuig del desplegament 
policial a Barcelona amb motiu de la reunió del Banc Central 
Europeu i sobre la defensa de les competències de la Gene-
ralitat en matèria de seguretat
Tram. 250-01267/09
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una inves-
tigació per la intervenció policial davant les protestes per un 
desnonament a Salt el 23 d’abril de 2012
Tram. 250-01268/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre l’oposició a l’enduri-
ment del Codi penal i a la qualificació com a delicte dels ac-
tes de resistència i protesta pacífica
Tram. 250-01269/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la dotació de Lloret 
de Mar amb un nou centre escolar de primària per al curs 
2012-2013
Tram. 250-01270/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la definició dels as-
pectes jurídics i tècnics per a l’aplicació del model d’insti-
tut escola i sobre la implantació d’aquest model al barri de 
Gavà Mar
Tram. 250-01271/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la continuïtat del su-
port institucional i econòmic a la Taula Catalana per la Pau i 
els Drets Humans a Colòmbia
Tram. 250-01272/09
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Ins-
titut Assistència Sanitària, de Girona, i sobre la presentació 
del pla de cooperació territorial entre aquest centre sanitari i 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-01273/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
sortida ferroviària de mercaderies en ample europeu del port 

de Tarragona i la reobertura de la línia de tren entre Reus i 
Roda de Barà
Tram. 250-01274/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’ús de les instal·lacions 
esportives de la Ciutat de Repòs i Vacances, de Tarragona
Tram. 250-01275/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre la dinamització de 
l’Observatori Català de la Pobresa, la Vulnerabilitat i la In-
clusió Social
Tram. 250-01276/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre les ampliacions de les 
al·legacions fetes pels ajuntaments de Ripollet, Santa Perpè-
tua de Mogoda i la Llagosta a l’estudi informatiu del projecte 
de duplicació de via de la línia 3 de rodalia entre Montcada 
i Vic
Tram. 250-01277/09
Tramesa a la Comissió p. 49
Termini de presentació d’esmenes p. 49

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la su-
pressió de subvencions per a programes de prevenció de la 
reincidència
Tram. 250-01278/09
Tramesa a la Comissió p. 50
Termini de presentació d’esmenes p. 50

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Nova, a Cervelló, i la instal·lació d’un mòdul provisional 
per a P3 per a l’inici del curs 2012-2013
Tram. 250-01279/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’abocador del coll Car-
dús, a Vacarisses
Tram. 250-01280/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pro-
jecte de llei de creació d’un impost a les grans fortunes
Tram. 250-01281/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució de rebuig a la retallada pres-
supostària i al copagament en la sanitat pública aprovats pel 
Govern de l’Estat
Tram. 250-01282/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre les gestions amb el 
Govern de l’Estat per a posar fi als privilegis de les confes-
sions religioses
Tram. 250-01283/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la bonificació per re-
currència del cost del peatge de l’autopista Pau Casals als 
usuaris residents al Garraf
Tram. 250-01284/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la proposta d’agru-
pació dels partits judicials de Santa Coloma de Gramenet 
i Badalona
Tram. 250-01285/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Jacint Verdaguer, de la Granada
Tram. 250-01286/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre l’aprovació del pro-
jecte i la construcció del nou edifici de l’Escola Guerau de Pe-
guera, de Torrelles de Foix
Tram. 250-01287/09
Presentació p. 56
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Proposta de resolució sobre la conversió de l’Es-
cola Municipal d’Art Arsenal, de Vilafranca del Penedès, en 
escola superior d’arts i de disseny
Tram. 250-01288/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre el manteniment del su-
port econòmic a l’Escola Municipal d’Art Arsenal, de Vila-
franca del Penedès, i la potenciació de l’oferta formativa
Tram. 250-01289/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el finançament del 
transport escolar gratuït a la Garrotxa
Tram. 250-01291/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre de reconeixement de 
l’estelada com a bandera històrica catalana
Tram. 250-01292/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre els serveis de trans-
port públic entre el Baix Llobregat nord, Martorell i Barce-
lona
Tram. 250-01293/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre el compliment de les 
resolucions del Parlament amb relació a les obres de cons-
trucció de l’edifici nou de l’Escola Lola Anglada, de Bada-
lona
Tram. 250-01294/09
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
públic per carretera entre Abrera i Barcelona
Tram. 250-01295/09
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la proposta de cabal 
ecològic de l’Ebre
Tram. 250-01296/09
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
nova passera sobre el Fluvià al sector de les Tries, d’Olot
Tram. 250-01297/09
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la recuperació de dos 
dibuixos de l’arquitecte Antoni Gaudí
Tram. 250-01298/09
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre les sentències del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya relatives a la reintro-
ducció del castellà com a llengua vehicular a l’escola
Tram. 250-01299/09
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
pujada voluntària al Centre Penitenciari de Ponent i l’exten-
sió d’aquest sistema als altres centres penitenciaris
Tram. 250-01300/09
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
director de bombers
Tram. 250-01301/09
Presentació p. 66

Proposta de resolució de rebuig de la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la qua-
lificació del català com a llengua preferent de l’Ajuntament 
de Barcelona
Tram. 250-01302/09
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre les polítiques actives 
d’ocupació per a persones amb discapacitat
Tram. 250-01303/09
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre el manteniment de Co-
lòmbia com a país prioritari en matèria de cooperació
Tram. 250-01304/09
Presentació p. 68

Proposta de resolució de suport a la participació de 
les seleccions esportives catalanes en totes les competici-
ons esportives internacionals
Tram. 250-01305/09
Presentació p. 69

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del 
Govern

Pla econòmic i financer de reequilibri de la Genera-
litat 2012-2014
Tram. 259-00002/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 328) p. 70

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
Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades p. 70

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text re-
fós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Tram. 270-00015/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 72

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

Procediment per a la interposició d’un recurs d’-
inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 2/2012, del 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Tram. 212-00004/09
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries p. 72

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la previsió d’actuació en matèria d’incendis
Tram. 302-00147/09
Esmenes presentades p. 72

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el futur del model sanitari
Tram. 302-00148/09
Esmenes presentades p. 74

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 302-00149/09
Esmenes presentades p. 76

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el nou pla de mesures
Tram. 302-00150/09
Esmenes presentades p. 77

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques contra l’atur
Tram. 302-00151/09
Esmenes presentades p. 79

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les infraestructures de transport
Tram. 302-00152/09
Esmenes presentades p. 80

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la lluita per la inclusió social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 302-00153/09
Presentació p. 82

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reinserció després de l’execució penal
Tram. 302-00154/09
Presentació p. 83

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els problemes dels sectors de l’agricultura i la ramaderia
Tram. 302-00155/09
Presentació p. 84
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de la pobresa
Tram. 302-00156/09
Presentació p. 84

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació derivada de la mala gestió de les caixes d’estalvis
Tram. 302-00157/09
Presentació p. 85

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les taxes de la formació professional i les millores dels cicles 
formatius de grau superior
Tram. 302-00158/09
Presentació p. 86

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el desenvolupament de les infraestructures
Tram. 302-00159/09
Presentació p. 86

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de jus-
tícia juvenil
Tram. 300-00179/09
Presentació p. 87

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’ocu-
pació
Tram. 300-00180/09
Presentació p. 87

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques ener-
gètiques
Tram. 300-00181/09
Presentació p. 88

Interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de drets evi-
denciada pels dictàmens del Consell de Garanties Estatu-
tàries
Tram. 300-00182/09
Presentació p. 88

Interpel·lació al Govern sobre la legislació en matè-
ria de finançament dels partits polítics
Tram. 300-00183/09
Presentació p. 88

Interpel·lació al Govern sobre la temporada turísti-
ca d’estiu
Tram. 300-00184/09
Presentació p. 88

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Memòria de la Comissió de Peticions corresponent 
al període comprès entre l’inici de la IX legislatura i el 31 de 
desembre de 2011
Tram. 264-00001/09
Coneixement p. 89

Declaració del Parlament de Catalunya contra l’ho-
mofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 401-00033/09
Lectura en el Ple p. 113

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 247/IX, so-
bre la presentació d’un projecte de nou codi d’ètica policial
Tram. 290-00236/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 113

Control del compliment de la Resolució 366/IX, sobre el 
compliment de l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VIII, re-
latiu a l’elaboració d’un pla marc del cooperativisme agrari
Tram. 290-00354/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 114

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 96/IX, sobre el 
canal Segarra-Garrigues
Tram. 390-00096/09
Designació de la Comissió competent p. 114

Control del compliment de la Moció 97/IX, sobre les 
polítiques de seguretat
Tram. 390-00097/09
Designació de la Comissió competent p. 115

Control del compliment de la Moció 98/IX, sobre els 
recursos per a l’educació no universitària i les decisions en 
política educativa
Tram. 390-00098/09
Designació de la Comissió competent p. 115

Control del compliment de la Moció 99/IX, sobre la 
defensa dels drets dels inversors individuals afectats per la 
comercialització irregular de participacions preferents
Tram. 390-00099/09
Designació de la Comissió competent p. 115

Control del compliment de la Moció 100/IX, sobre 
la Llei orgànica del poder judicial i la planta i la demarcació 
judicials
Tram. 390-00100/09
Designació de la Comissió competent p. 115

Control del compliment de la Moció 101/IX, de dis-
conformitat amb les mesures que estableix el Reial decret 
llei 16/2012, relatiu a la sostenibilitat del Sistema Nacional 
de Salut
Tram. 390-00101/09
Designació de la Comissió competent p. 115

Control del compliment de la Moció 102/IX, sobre la 
situació financera del sistema de ciència, recerca i innovació
Tram. 390-00102/09
Designació de la Comissió competent p. 115

Control del compliment de la Moció 103/IX, sobre 
les concessions de les autopistes de peatge i l’execució 
d’obres pendents a la xarxa de carreteres
Tram. 390-00103/09
Designació de la Comissió competent p. 115

Control del compliment de la Moció 104/IX, de su-
port al sistema català de salut
Tram. 390-00104/09
Designació de la Comissió competent p. 115

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Ge-
neralitat davant el Ple perquè informi sobre el pla de mesures 
per a estalviar 1.500 milions d’euros preservant l’estat del 
benestar
Tram. 361-00001/09
Acord sobre la sol·licitud p. 116

4.52.10. Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat da-
vant el Ple per a informar sobre el pla de mesures per a es-
talviar 1.500 milions d’euros preservant l’estat del benestar
Tram. 350-00002/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 116

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les implicacions de càrrecs públics en el cas de les 
inspeccions tècniques de vehicles
Tram. 354-00173/09
Acord sobre la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
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ció sobre les concessions del servei de la inspecció tècnica 
de vehicles
Tram. 354-00178/09
Acord sobre la sol·licitud p. 116

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
Rebuig de la sol·licitud p. 116

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Finances sobre les participacions preferents de les 
entitats financeres
Tram. 354-00202/09
Sol·licitud i tramitació p. 116

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre el tercer pla d’ajust del Govern
Tram. 354-00203/09
Sol·licitud i tramitació p. 116

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benes-
tar Social i Família sobre l’informe intern sobre l’ús de les 
contencions físiques amb la gent gran ingressada en resi-
dències
Tram. 354-00204/09
Sol·licitud i tramitació p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’En-
senyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament 
sobre les noves fórmules i taxes aplicables a la formació pro-
fessional
Tram. 354-00206/09
Rebuig de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’incendi de Rasquera 
i el Perelló del maig del 2012 i la situació dels bombers vo-
luntaris
Tram. 354-00207/09
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació de la Gene-
ralitat en l’extinció de l’incendi de Rasquera, el Perelló, Beni-
fallet i Tivenys del 14 al 17 de maig de 2012
Tram. 354-00213/09
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre la implementació del Pla econò-
mic i financer de reequilibri de la Generalitat de Catalunya 
2012-2014
Tram. 354-00214/09
Sol·licitud i tramitació p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre les operacions realit-
zades en les tasques de prevenció i extinció de l’incendi de 
Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys
Tram. 354-00218/09
Acord sobre la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre l’expedient de regulació d’ocupació de l’Institut 
Català del Sòl i sobre les mesures per a executar les políti-
ques que fins ara feien l’Institut i Reursa
Tram. 354-00220/09
Sol·licitud i tramitació p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la mort d’una persona 
a Maials (Segrià) perseguida pels sometents
Tram. 354-00221/09
Sol·licitud i tramitació p. 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incidents esdevin-
guts a Maials al maig del 2012
Tram. 354-00222/09
Sol·licitud i tramitació p. 118

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Josep Mir, profes-
sor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01185/09
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01186/09
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Francesc Robusté, 
catedràtic de transport de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01187/09
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01188/09
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01189/09
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Proposta de compareixença de Joan Torres, expre-
sident de Ferrocarrils de la Generalitat, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01190/09
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Teófilo Serrano, ex-
president de Renfe, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01191/09
Retirada de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de José Enrique Ur-
quijo, exdirector general de Desenvolupament Estratègic de 
Renfe, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01192/09
Retirada de la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Marc A. García 
López, director tècnic de l’Autoritat del Transport Metropo-
lità, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01193/09
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença de Miquel Llevat, di-
rector general de Transport i Logística de COMSA-EMTE, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01194/09
Acord sobre la sol·licitud p. 119
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Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01195/09
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01196/09
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01197/09
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01198/09
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01199/09
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
del Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01200/09
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01201/09
Rebuig de la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Transports de la Unió General de Treba-
lladors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01202/09
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secció de Transports de Barcelona de Comissions 
Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01203/09
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General 
del Treball amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01204/09
Acord sobre la sol·licitud p. 120

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01205/09
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Mateu Turró, engi-
nyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01206/09
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Marta Sánchez 
Borràs, enginyera i directora de projectes del Centre d’Inno-
vació del Transport, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01207/09
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Joan Amorós, se-
cretari general de Ferrmed, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01208/09
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’Enric Ticó, president 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01209/09
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Pere Calvet, direc-
tor tècnic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01210/09
Retirada de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Manuel Megía, di-
rector gerent dels serveis de Renfe Mercancías, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01211/09
Acord sobre la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença d’Ole Thorson, expert 
en mobilitat i enginyer de camins, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01212/09
Retirada de la sol·licitud p. 121

Proposta de compareixença de Ricard Riol, presi-
dent de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01213/09
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Jordi Julià Sort, en-
ginyer de camins, canals i ports, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01214/09
Retirada de la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Miguel Ángel Re-
macha, director de Rodalies Catalunya, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01215/09
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença de Marc Garcia i López, 
director tècnic de Rodalies Catalunya, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01216/09
Acord sobre la sol·licitud p. 122
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Proposta de compareixença d’Andrés López Pita, 
doctor enginyer de camins i catedràtic de Ferrocarrils de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01217/09
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’empresa Euro Cargo Rail amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01218/09
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’empresa TCB Railway amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01219/09
Acord sobre la sol·licitud p. 122

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’empresa Coinsa Rail Transport amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01220/09
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació Railgrup amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01221/09
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’Enric Ticó i Buixa-
dós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01222/09
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença d’Isidre Gavín Valls, di-
rector de CIMALSA, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01223/09
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Sixte Cambra Sán-
chez, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01224/09
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Josep Andreu Fi-
gueres, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01225/09
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Miquel Llevat, di-
rector de Comsa Emte, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01226/09
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Manel Medina, res-
ponsable de Distribució Cotxe Acabat de SEAT, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01227/09
Acord sobre la sol·licitud p. 123

Proposta de compareixença de Marc Grau, director 
de Logística del Grup Celsa, amb relació a la Proposta per a 

presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01228/09
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de Renfe amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01229/09
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01230/09
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 352-01231/09
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01232/09
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges 
davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi so-
bre el contingut i les possibilitats d’aplicació a Catalunya del 
tercer protocol de la Convenció dels Drets de l’Infant
Tram. 356-00452/09
Retirada de la sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
l’Associació Territori del Sénia davant la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a infor-
mar sobre el projecte pilot «Oli i oliveres mil·lenàries»
Tram. 356-00613/09
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de Joan Carles Galle-
go, secretari general de Comissions Obreres, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els efectes de 
la reforma laboral
Tram. 356-00634/09
Acord sobre la sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Álva-
rez, secretari general de la Unió General de Treballadors, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els 
efectes de la reforma laboral
Tram. 356-00635/09
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi 
sobre la situació del sector productiu de l’oli d’oliva
Tram. 356-00644/09
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la secció sectorial del porquí de Joves Agricultors i Ra-
maders de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi 
sobre l’aplicació de la normativa de salut i benestar animals
Tram. 356-00653/09
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè 
expliqui les afectacions a elements naturals d’interès d’una 
explotació a cel obert de guix a Tost
Tram. 356-00655/09
Acord sobre la sol·licitud p. 125
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Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut 
de Medi Ambient de la Universitat de Girona davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural perquè doni a conèixer el Programa Selvans
Tram. 356-00657/09
Acord sobre la sol·licitud p. 125

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
Acord sobre la sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença de Manuel Troya-
no, director general de Caixa Penedès, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les 
participacions preferents de les entitats financeres
Tram. 356-00685/09
Sol·licitud p. 125

Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, presi-
dent executiu de Catalunya Banc, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les parti-
cipacions preferents de les entitats financeres
Tram. 356-00686/09
Sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença d’Isidre Fainé, presi-
dent de CaixaBank, davant la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost perquè informi sobre les participacions 
preferents de les entitats financeres
Tram. 356-00687/09
Sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, presi-
dent de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost perquè informi sobre les participacions 
preferents de les entitats financeres
Tram. 356-00688/09
Sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, presi-
dent de CatalunyaCaixa, davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació de-
rivada de la intervenció del Fons de Reestructuració Orde-
nada Bancària
Tram. 356-00691/09
Sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Medicus Mundi davant la Comissió de Cooperació i Soli-
daritat perquè presenti l’informe del 2011 «La salut en la co-
operació al desenvolupament i l’acció humanitària»
Tram. 356-00698/09
Acord sobre la sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern i Ga-
llart, director general de Caixa Laietana, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la refor-
ma financera que afecta Bankia i les mesures de nacionalit-
zació del Govern de l’Estat
Tram. 356-00705/09
Sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença de Guillem López-Ca-
sasnovas, membre del Consell de Govern del Banc d’Espa-
nya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui la reforma financera que afecta Bankia i les 
mesures de nacionalització del Govern de l’Estat
Tram. 356-00706/09
Sol·licitud p. 126

Sol·licitud de compareixença de Ricard Banquells, 
director general de Caixa Penedès, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui els fets 
que van provocar les dimissions dels anteriors president i di-
rector general de l’entitat
Tram. 356-00707/09
Sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui el 
pla de viabilitat de la Corporació
Tram. 356-00709/09
Sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença del director de Catalu-
nya Ràdio davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expli-
qui el pla de viabilitat de la Corporació
Tram. 356-00710/09
Sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença del director de Televi-
sió de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
expliqui el pla de viabilitat de la Corporació
Tram. 356-00711/09
Sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè infor-
mi sobre les accions d’aquest servei amb relació a la cam-
panya «No vull pagar»
Tram. 356-00716/09
Sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença de Sixte Cambra i 
Sánchez, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre els projectes de futur del port de Barcelona i l’impacte 
d’aquests projectes en el desenvolupament econòmic
Tram. 356-00720/09
Sol·licitud p. 127

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre 
el compliment de les resolucions de la Comissió d’Investiga-
ció sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00726/09
Sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de 
vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió 
d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00727/09
Sol·licitud p. 128

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del sindicat de bombers de CATAC davant la Comissió d’In-
terior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment 
de les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre l’In-
cendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00728/09
Sol·licitud p. 128

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

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la situa-
ció de la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
Tram. 355-00110/09
Substanciació p. 128

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra 
durant els incidents que van tenir lloc a Barcelona amb mo-
tiu de la vaga general
Tram. 355-00111/09
Substanciació p. 128

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior perquè informi sobre l’actuació del De-
partament durant la jornada de vaga general del 29 de març, 
especialment pel que fa als incidents produïts a Barcelona 
en finalitzar la manifestació convocada pels sindicats
Tram. 355-00116/09
Substanciació p. 128

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb 
els consellers d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
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Alimentació i Medi Natural sobre el programa de prevenció i 
extinció d’incendis
Tram. 355-00123/09
Substanciació p. 128

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la consellera de Justícia sobre el tancament dels centres 
educatius juvenils Montilivi, de Girona, i els Til·lers, de Mollet 
del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 355-00126/09
Substanciació p. 129

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
campanya «No vull pagar» als peatges
Tram. 355-00127/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 129

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
procés de privatització d’Aigües Ter-Llobregat
Tram. 355-00128/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 129

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
procés de privatització de Tabasa, Infraestructures i Serveis 
de Mobilitat, SA, i Túnel del Cadí, SAC
Tram. 355-00129/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 129

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la consellera de Justícia sobre la implantació de la nova ofi-
cina judicial
Tram. 355-00130/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 129

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les im-
plicacions de càrrecs públics en el cas de les inspeccions 
tècniques de vehicles
Tram. 355-00131/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 129
Substanciació p. 129

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les con-
cessions del servei de la inspecció tècnica de vehicles
Tram. 355-00132/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 129
Substanciació p. 129

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les tasques de prevenció i extin-
ció de l’incendi de Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys, 
l’actuació de la Generalitat en l’extinció d’aquest incendi i la 
situació dels bombers voluntaris
Tram. 355-00133/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 130

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

Compareixença de Ferran Brunet Cid, professor 
de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00181/09
Decaïment p. 130

Compareixença de Joan Subirats, catedràtic de ci-
ències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modifica-
ció de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 353-00190/09
Decaïment p. 130

Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, cate-
dràtic de dret constitucional i director de la Fundació De-
mocràcia i Govern Local, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00198/09
Decaïment p. 130

Compareixença de Miquel Llevat, director general 
de Transport i Logística de COMSA-EMTE, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00326/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença d’Enric Ticó i Buixadós, president 
de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00327/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 130

Compareixença d’una representació de Comissi-
ons Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00328/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’una representació de la Unió Ge-
neral de Treballadors amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00329/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença d’Isidre Gavín Valls, director de CI-
MALSA, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00330/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Sixte Cambra Sánchez, presi-
dent de l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00331/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Josep Andreu Figueres, presi-
dent de l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00332/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Manel Medina, responsable de 
Distribució Cotxe Acabat de SEAT, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 353-00333/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Marc Grau, director de Logísti-
ca del Grup Celsa, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00334/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131

Compareixença de Josep Mir, professor de dret ad-
ministratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00335/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 131
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Compareixença d’Enoch Albertí, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00336/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Francesc Robusté, catedràtic 
de transport de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00337/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Joan Torres, expresident de 
Ferrocarrils de la Generalitat, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00338/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Marc A. García López, director 
tècnic de l’Autoritat del Transport Metropolità, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00339/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Ricard Riol, president de l’Asso-
ciació per a la Promoció del Transport Públic, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00340/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació de Renfe amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00341/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació de la Confe-
deració d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00342/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 353-00343/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 132

Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedrà-
tic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00344/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença de Marta Sánchez Borràs, engi-
nyera i directora de projectes del Centre d’Innovació del 
Transport, amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00345/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença de Joan Amorós, secretari general 
de Ferrmed, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00346/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença de Manuel Megía, director gerent 
dels serveis de Renfe Mercancías, amb relació a la Proposta 

per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari
Tram. 353-00347/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’una representació del Sindicat 
Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00348/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença del director de Rodalies Catalunya 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00349/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’Andrés López Pita, doctor engi-
nyer de camins i catedràtic de Ferrocarrils de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00350/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’una representació de l’empresa 
Euro Cargo Rail amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00351/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 133

Compareixença d’una representació de l’empresa 
TCB Railway amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00352/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença d’una representació de l’empresa 
Coinsa Rail Transport amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00353/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Railgrup amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00354/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença d’una representació del Sindicat 
Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00355/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 134

Compareixença de representants de la Secretaria 
de Relacions amb l’Administració de Justícia davant la Co-
missió de Justícia per a informar sobre la justícia de proxi-
mitat
Tram. 357-00039/09
Substanciació p. 134

Compareixença del president de la Plataforma per 
la Llengua davant la Comissió de Cultura i Llengua per a ex-
plicar les seves propostes
Tram. 357-00076/09
Substanciació p. 134

Compareixença del president de la Federació Ca-
talana de la Raça Bruna dels Pirineus davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a informar sobre l’estat de la raça bruna i els projectes 
de futur
Tram. 357-00127/09
Substanciació p. 134



11 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 331

SUMARI 15

Compareixença del president del Patronat de la Pa-
tum de Berga davant la Comissió de Cultura i Llengua per a 
explicar la proposta de la llei de la Patum
Tram. 357-00260/09
Substanciació p. 134

Compareixença de representants del Comitè Cata-
là de Representants de Persones amb Discapacitat davant 
la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00293/09
Substanciació p. 135

Compareixença de representants de la confedera-
ció ECOM davant la Comissió de la Infància per a exposar 
llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la 
infància
Tram. 357-00295/09
Substanciació p. 135

Compareixença d’una representació de la Fundació 
per la Pau davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per 
a exposar les preocupacions i recomanacions sobre l’adop-
ció d’un tractat que reguli el comerç internacional d’armes
Tram. 357-00337/09
Substanciació p. 135

Compareixença d’una representació d’Amnistia In-
ternacional Catalunya davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat per a exposar les preocupacions i recomanacions 
sobre l’adopció d’un tractat que reguli el comerç internacio-
nal d’armes
Tram. 357-00338/09
Substanciació p. 135

Compareixença del secretari d’Universitats i Recer-
ca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a 
informar sobre la política universitària
Tram. 357-00339/09
Substanciació p. 135

Compareixença de representants de la Plataforma 
d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància per 
a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 357-00350/09
Substanciació p. 135

Compareixença del director de l’Institut Català del 
Sòl davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a ex-
plicar la situació patrimonial i financera i el programa d’ac-
tuació de l’entitat
Tram. 357-00373/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
explicar els resultats del Pla de xoc de l’habitatge
Tram. 357-00374/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 135

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
explicar els criteris, els objectius i les prioritats d’acció d’Ofi-
deute i les polítiques de mediació pública per a resoldre la 
situació dels afectats pel deute hipotecari
Tram. 357-00375/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença del secretari de Medi Ambient i 
Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat per a informar sobre l’avaluació i el balanç de l’aplicació 
del VI Programa de medi ambient de la Unió Europea 2002-
2011, en el marc de les competències en matèria mediam-
biental de la Generalitat, i de la participació i les aportacions 
a la formulació del VII Programa de medi ambient de la Unió 
Europea 2012-2020, en el tràmit de consulta pública i petició 
d’aportació de propostes a les autoritats nacionals i regio-
nals europees
Tram. 357-00376/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença del secretari de Medi Ambient i 
Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a explicar les aportacions fetes al procés de consulta 
pública de la Comissió Europea per a elaborar un pla per a 

preservar els recursos hídrics i avaluar l’aplicació, els objec-
tius assolits i les deficiències de la política d’aigua a Europa
Tram. 357-00377/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença de Rafael Romero, president de la 
Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a exposar l’informe 
«La construcció catalana durant el 2011. Perspectives per al 
2012. Propostes»
Tram. 357-00378/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença del president d’Abertis davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la 
posició de l’empresa amb relació al sistema de peatges de 
les vies que explota
Tram. 357-00379/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença de Salvador Alemany, president 
d’Abertis i d’Acesa, davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat per a explicar la situació de les autopistes i dels 
peatges
Tram. 357-00380/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença de la directora general de Qualitat 
Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre la sol·licitud d’explotació d’una nova guixera 
a la vall de Tost
Tram. 357-00381/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 136

Compareixença del director general d’Energia, Mi-
nes i Seguretat Industrial davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a informar sobre la sol·licitud d’explotació 
d’una nova guixera a la vall de Tost
Tram. 357-00382/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença de Salvador Alemany, president 
d’Abertis, amb la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
informar sobre la campanya «No vull pagar» als peatges
Tram. 357-00383/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença de Ferran Suay, president de Ta-
llers 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. 357-00388/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’una representació de Medicus 
Mundi davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per 
a presentar l’informe del 2011 «La salut en la cooperació al 
desenvolupament i l’acció humanitària»
Tram. 357-00389/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Territori del Sénia davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi 
sobre el projecte pilot «Oli i oliveres mil·lenàries»
Tram. 357-00390/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Pagesos davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la situa-
ció del sector productiu de l’oli d’oliva
Tram. 357-00391/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença d’una representació de la secció 
sectorial del porquí de Joves Agricultors i Ramaders de Ca-
talunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a informar sobre l’aplicació de la 
normativa de salut i benestar animals
Tram. 357-00392/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença del director general de Medi Natu-
ral i Biodiversitat davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a explicar les afec-
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tacions a elements naturals d’interès d’una explotació a cel 
obert de guix a Tost
Tram. 357-00393/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 137

Compareixença del director de l’Institut de Me-
di Ambient de la Universitat de Girona davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per a donar a conèixer el Programa Selvans
Tram. 357-00394/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença de Joan Carles Gallego, secretari 
general de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a explicar els efectes de la reforma 
laboral
Tram. 357-00395/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença de Josep Maria Álvarez, secretari 
general de la Unió General de Treballadors, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a explicar els efectes de 
la reforma laboral
Tram. 357-00396/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2011
Tram. 359-00018/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 138

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de 
Greuges amb el síndic de greuges sobre la seva activitat 
internacional
Tram. 359-00020/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 138

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 35
Convocada per al dia 13 de juny de 2012 p. 138

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Es-
tatutàries

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al març del 2012
Tram. 337-00029/09
Presentació p. 140
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 624/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’inici de la construcció de l’Institut Es-
cola El Calderí a Caldes de Montbui
Tram. 250-00960/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 21, 31.05.2012, DSPC-C 332

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 31 de maig de 2012, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’inici de la construcció de 
l’Institut Escola El Calderí a Caldes de Montbui (tram. 
250-0960/09), presentada pel Grup Parlamentari Soci-
alista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
Popular de Catalunya i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 58974 i 61662).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar im-
mediatament la construcció de l’Institut Escola El Calde-
rí a Caldes de Montbui (Vallès Oriental), un cop aprovat 
el projecte constructiu del nou centre.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

El secretari La vicepresidenta de la Comissió
de la Comissió en funcions de presidenta
Antoni Balasch i Parisi Milagros Fernández i López

Resolució 625/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les quotes de la pesca recreativa
Tram. 250-00740/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 14, 31.05.2012, DSPC-C 331

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió tinguda el 31 de maig de 
2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
la pesca recreativa responsable (tram. 250-00740/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per a ampliar la quota de la pesca recreativa i re-
definir els criteris establerts per a la pesca de la tonyina 
vermella amb embarcació recreativa, de manera que s’es-
tableixi un repartiment de quotes autonòmiques en lloc 
d’una quota estatal única.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Marc Sanglas i Alcantarilla Agustí López i Pla

Resolució 626/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció d’un segon habitatge en 
les explotacions agràries de dimensió reduïda
Tram. 250-00824/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 14, 31.05.2012, DSPC-C 331

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 31 de maig 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre la construcció d’un segon habitatge en les explotaci-
ons agràries de dimensió reduïda (tram. 250-00824/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar les 
modificacions normatives necessàries perquè en les ex-
plotacions agràries de dimensió reduïda es pugui cons-
truir un segon habitatge per als familiars de l’explotació 
que continuïn l’activitat.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Marc Sanglas i Alcantarilla Agustí López i Pla
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Resolució 627/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la preparació de l’elaboració d’un pro-
jecte de llei de caça
Tram. 250-00929/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 14, 31.05.2012, DSPC-C 331

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 31 de maig 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la tramitació d’un projecte de llei de caça i l’apro-
vació d’una normativa que reguli la senyalització de les 
zones de seguretat en les activitats cinegètiques (tram. 
250-00929/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i l’esmena presentada pel G. P. de Convergència i 
Unió (reg. 58823).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar du-
rant l’any 2012 els treballs preparatoris per a avaluar i 
valorar l’oportunitat d’elaborar el Projecte de llei de caça 
de Catalunya tenint en compte l’actual conjuntura eco-
nòmica, social i agroambiental i considerant, compara-
tivament, les legislacions vigents en altres comunitats 
autònomes sobre aquesta matèria i les dificultats que les 
aplicacions d’aquestes legislacions generen actualment.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Marc Sanglas i Alcantarilla Agustí López i Pla

Resolució 628/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el manteniment dels serveis i del perso-
nal de l’oficina del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
a Prats de Lluçanès i la reobertura d’aquesta 
oficina
Tram. 250-00947/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 14, 31.05.2012, DSPC-C 331

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió tinguda el 31 de maig de 
2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 

el manteniment de l’oficina que té el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a 
Prats de Lluçanès (tram. 250-00947/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, i la nova esmena presentada per tots els grups par-
lamentaris.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, i especial-
ment el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, a: 

a) Mantenir els serveis i la dotació de personal de l’ofi-
cina que el departament esmentat té a Prats de Lluçanès 
(Osona).

b) Preveure la possibilitat de reobrir la dita oficina, amb 
la garantia que es mantindran els serveis i la dotació de 
personal existents.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Marc Sanglas i Alcantarilla Agustí López i Pla

Resolució 629/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’avaluació dels danys en les collites del 
Parc Agrari del Baix Llobregat i les mesures 
per a pal·liar les pèrdues econòmiques dels pa-
gesos produïdes per l’onada de fred
Tram. 250-00948/09 i 250-01005/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 14, 31.05.2012, DSPC-C 331

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió tinguda el 31 de maig de 
2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
l’avaluació dels danys en les collites del Parc Agrari del 
Baix Llobregat i sobre la declaració de zona catastròfica 
del parc (tram. 250-00948/09), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i el text 
de la Proposta de resolució sobre les mesures per a pal-
liar les pèrdues econòmiques dels pagesos produïdes pels 
efectes de l’onada de fred (tram. 250-01005/09), presen-
tada pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 



11 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 331

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 19

a) Avaluar l’abast dels danys en les collites en l’àmbit del 
Parc Agrari del Baix Llobregat i estudiar possibles me-
canismes per a pal·liar-ne o abordar-ne les afectacions.

b) Adoptar les mesures necessàries per a pal·liar les pèr-
dues econòmiques produïdes pel temporal de fred als pa-
gesos, especialment als de la comarca del Baix Llobregat 
que han perdut la collita.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Marc Sanglas i Alcantarilla Agustí López i Pla

Resolució 633/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el suport i la implicació en l’R+D dedi-
cat a la salut i, en concret, als microbicides
Tram. 250-01018/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 13, 01.06.2012, DSPC-C 333

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió tin-
guda l’1 de juny de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el suport i la implicació en l’R+D de-
dicat a la salut de les dones i, en concret, als microbici-
des vaginals (tram. 250-01018/09), presentada per tots els 
grups parlamentaris i els subgrups parlamentaris.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir el suport a la salut global com a prioritat en 
les polítiques catalanes de cooperació al desenvolupa-
ment.

b) Donar suport a la recerca i el desenvolupament (R+D) 
de noves eines de salut, com ara els microbicides, que 
contribueixin a la millora de la salut global i, en especial, 
a la salut de les dones.

c) Cercar les estratègies a escala internacional en les 
quals, amb l’expertesa de la cooperació catalana, la Ge-
neralitat s’impliqui en l’impuls de l’R+D en salut de les 
dones com a eina de lluita contra la pobresa.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Alfons López i Tena

Resolució 634/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la detenció de Wenceslao Mansogo a 
la Guinea Equatorial i el suport al procés de-
mocràtic en aquest país
Tram. 250-01067/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 13, 01.06.2012, DSPC-C 333

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió tin-
guda l’1 de juny de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la detenció de Wenceslao Mansogo a 
Guinea Equatorial (tram. 250-01067/09), presentada per 
tots els grups parlamentaris i els subgrups parlamentaris.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya trasllada al Govern de la 
Generalitat i al Govern de l’Estat: 

a) La preocupació per la detenció, el passat 9 de febrer, 
del doctor Wenceslao Mansogo, secretari de Convergèn-
cia per a la Democràcia Social de la Guinea Equatorial.

b) La necessitat de dur a terme les actuacions polítiques i 
diplomàtiques per a demanar amb urgència la llibertat de 
Wenceslao Mansogo.

2. El Parlament de Catalunya expressa el suport al procés 
democràtic de la Guinea Equatorial, iniciat pels partits 
de l’oposició, per tal que finalitzin la repressió i la vulne-
ració dels drets fonamentals.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2012

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Begonya Montalban i Vilas Alfons López i Tena

Resolució 635/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova el Compte general de la 
Generalitat de Catalunya corresponent a l’any 
2009
Tram. 257-00002/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 34, 06.06.2012, DSPC-P 57

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 de juny de 
2012, ha debatut el Dictamen de la Comissió de la Sin-
dicatura de Comptes relatiu a l’Informe sobre el Comp-
te general de la Generalitat de Catalunya corresponent a 
l’any 2009 (tram. 257-00002/09).

Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 163.5 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució

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, 6 de juny de 2012

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

1.15. MOCIONS

Moció 105/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les actuacions en matèria de preven-
ció i extinció d’incendis
Tram. 302-00147/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 34, 07.06.2012, DSPC-P 58

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juny de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la previsió d’actuació en matèria d’incendis (tram. 302-
00147/09), presentada pel diputat Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
67961), pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 68061), pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 68081) i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 68141).

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) Revisar el pressupost del Departament d’Interior i fer 
les modificacions pertinents per a garantir els recursos 
humans i materials necessaris per a la campanya de pre-
venció d’incendis del 2012, amb la finalitat d’afrontar 
amb garanties els riscos en matèria de prevenció i extin-
ció d’incendis.

b) Presentar un projecte de llei de regulació dels serveis 
de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, a tot 
tardar, durant el primer trimestre del 2013.

c) Definir, d’acord amb les disponibilitats pressupostà ries 
i la legislació vigent, les convocatòries fins al final de la 
legislatura per a la incorporació de bombers professio-
nals i bombers voluntaris, i també la promoció interna 
de bombers d’escala tècnica, caporals, sergents i oficials, 
i intentar cobrir les places que la normativa permet de 
reposar.

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

e) Revisar les necessitats formatives dels bombers profes-
sionals i dels bombers voluntaris i presentar, en el termi-
ni de quatre mesos, una oferta formativa que eradiqui els 
dèficits de l’oferta actual.

f) Presentar, abans del 31 d’octubre de 2012, un regla-
ment del Cos de Bombers Voluntaris de la Generalitat que 
substitueixi els decrets 246/1996, del 5 de juliol (versió 
refosa), i 68/2000, del 8 de febrer, des del diàleg i el con-
sens, i amb la participació activa del Consell de Bombers 
Voluntaris de la Generalitat, i aprovar-lo, a tot tardar, du-
rant el primer trimestre del 2013. En tot cas, s’ha de supri-
mir el límit d’edat per a l’accés al Cos, fixat en els trenta-
cinc anys.

g) Presentar davant la Comissió d’Interior un informe so-
bre la capacitat de resposta i la gestió dels parcs de bom-
bers voluntaris i sobre l’adequació del model de cobertu-
ra de què gaudeixen els bombers voluntaris per accidents 
o invalideses derivats de llur tasca professional com a 
bombers voluntaris.

h) Impulsar actuacions per a promoure i dignificar el re-
coneixement social de la tasca dels bombers professio-
nals i voluntaris.

i) Acceptar els mitjans humans i materials que l’Admi-
nistració general de l’Estat o altres administracions posin 
a la seva disposició per a l’extinció d’incendis, d’acord 
amb els criteris dels responsables operatius de cada in-
tervenció.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

El secretari primer La presidenta del Parlament
Pere Calbó i Roca Núria de Gispert i Català
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Moció 106/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el suport a les entitats del tercer sec-
tor social i el garantiment del programa 
d’orientadors i promotors de les oficines de 
treball de la Generalitat i dels llocs de treball 
del mercat laboral protegit 
Tram. 302-00149/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 34, 07.06.2012, DSPC-P 58

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juny de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha deba-
tut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 
302-00149/09), presentada pel diputat Jaume Collboni 
Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 68143).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Posar en marxa un pla especial de suport a les entitats 
del tercer sector social que treballen amb finalitats soci-
als que contingui un calendari per al 2012 de pagaments 
del deute acumulat amb les entitats.

b) Habilitar línies de crèdit preferents amb l’Institut Ca-
talà de Finances o amb les entitats financeres privades, 
destinades a facilitar el finançament i la liquiditat per a 
garantir a les entitats del tercer sector social la viabilitat i 
la prestació de serveis a les persones.

c) Impulsar, per mitjà del diàleg amb les entitats del ter-
cer sector social, la reordenació i l’adaptació del sector a 
les noves necessitats socials i econòmiques.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir, independentment de l’origen dels recursos 
econòmics que els sustenten, els llocs de treball del mer-
cat laboral protegit, especialment en el cas dels centres 
especials de treball, i a garantir en qualsevol cas: 

Primer. Que es mantinguin els ajuts als centres especials 
de treball d’iniciativa social, assegurant una subvenció 
del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins al 
75% del salari mínim interprofessional per als treballa-
dors amb discapacitat amb dificultats especials.

Segon. Que els centres especials de treball que creïn llocs 
de treball per a persones amb discapacitat amb dificul-
tats especials es puguin acollir a una subvenció del cost 
salarial corresponent al lloc de treball de fins al 75% del 
salari mínim interprofessional.

b) Garantir, independentment de l’origen dels recursos 
econòmics que els sustenten, el programa d’orientadors 
i promotors de les oficines de treball de la Generalitat, 
amb el mateix nombre i les mateixes condicions que el 
2010, donant continuïtat laboral als cent cinquanta orien-

tadors i cent cinquanta promotors del Servei d’Ocupació 
de Catalunya.

c) Posar en marxa urgentment un pla de formació i in-
serció laboral per a fomentar l’ocupabilitat de les perso-
nes que presenten uns perfils amb més dificultats –joves 
i majors de cinquanta anys sense qualificació– i que no 
hagin pogut accedir al programa de pràctiques no labo-
rals posat en marxa recentment pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya pel fet de no tenir «una certa qualificació».

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

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

Moció 107/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre els centres especials de treball sense ànim 
de lucre i sobre el manteniment dels centres 
de Justícia Juvenil Montilivi i Els Til·lers
Tram. 302-00150/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 34, 07.06.2012, DSPC-P 58

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juny de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
nou pla de mesures (tram. 302-00150/09), presentada pel 
diputat Joan Herrera Torres, del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 68056), pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 68059) i pel Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia (reg. 68060).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer efectiu el compromís adquirit pel Parlament en la 
Moció 59/IX, aprovada per tots els grups parlamentaris, 
de garantir el 75% del salari mínim interprofessional per 
als centres especials de treball sense ànim de lucre que 
integren laboralment persones amb discapacitat amb di-
ficultats especials.

b) Deixar sense efecte la decisió de tancar els centres de 
Justícia Juvenil Montilivi i Els Til·lers.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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Moció 108/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques contra l’atur
Tram. 302-00151/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 34, 07.06.2012, DSPC-P 58

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juny de 
2012, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les polítiques contra l’atur (tram. 302-00151/09), presen-
tada pel diputat Oriol Amorós i March, del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
68011) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 68144).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya considera que l’augment de 
l’ocupabilitat de les persones desocupades és una de les 
prioritats que han d’atendre totes les institucions públi-
ques, atesa la greu situació econòmica i laboral que en 
aquests moments travessa Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya considera una necessitat 
de primer ordre mantenir i millorar les polítiques acti-
ves d’ocupació, atesos l’alt percentatge d’atur a Catalu-
nya i l’increment del nombre de persones desocupades de 
llarga durada, de persones desocupades que no reben cap 
prestació i d’unitats familiars sense cap ingrés.

3. El Parlament de Catalunya manifesta que la col·la-
boració del Govern amb els ens locals i supralocals per-
met prestar una millor atenció a les persones desocupades 
i desenvolupar estratègies més eficaces per a la inserció 
laboral i la promoció econòmica.

4. El Parlament de Catalunya manifesta que, en la con-
juntura econòmica actual, la promoció del treball autò-
nom, l’emprenedoria privada i l’emprenedoria social i co-
operativa poden tenir un paper determinant en la lluita 
contra l’atur i a favor del desenvolupament econòmic.

5. El Parlament de Catalunya expressa el més ferm rebuig 
a la retallada dels fons previstos en el Projecte de pres-
supostos generals de l’Estat en matèria de polítiques ac-
tives d’ocupació i la considera un error de conseqüències 
greus en les persones amb més dificultats econòmiques 
i laborals.

6. El Parlament de Catalunya mostra el desacord amb la 
voluntat política expressada pel Govern de l’Estat de cen-
trar la lluita contra l’atur en les bonificacions de les con-
tractacions que, si bé poden ésser mesures adequades de 
reactivació per a uns sectors determinats, nombrosos es-
tudis i experiències en desacrediten l’eficàcia pel que fa a 
la disminució de l’atur.

7. El Parlament de Catalunya manifesta el reconeixement 
a la tasca que duen a terme els treballadors que atenen, 
orienten i acompanyen les persones desocupades en llur 

procés d’inserció laboral i afirma que aquesta feina en 
aquests moments és més necessària que mai.

8. El Parlament de Catalunya manifesta el reconeixement 
a la tasca que duen a terme les entitats del tercer sector i 
les empreses que atenen, orienten i acompanyen les per-
sones amb discapacitats en el respectiu procés d’inserció 
laboral; afirma que llur feina en aquests moments és més 
necessària que mai, i es compromet a defensar, millorar 
en allò que escaigui i promoure i divulgar el model català 
d’inserció de les persones amb discapacitats.

9. El Parlament de Catalunya manifesta que l’augment de 
l’ocupabilitat de les persones desocupades és una priori-
tat que contribuirà decididament al redreçament econò-
mic i al millorament de l’ocupació, a mitjà i a llarg termi-
ni, i de la productivitat i que, en aquest sentit, és urgent 
integrar els subsistemes de la formació professional en el 
termini de temps més breu possible.

10. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les persones 
que no tenen feina ni reben prestacions, insta el Govern a: 

a) Exigir al Govern de l’Estat que assumeixi les seves 
responsabilitats en matèria de prestacions socials i que 
transformi el programa «Prepara’t», que actualment és 
una mesura pilot de caràcter temporal, en una xarxa 
sostinguda en el temps que doni cobertura a la situació 
d’emergència que pateixen les persones desocupades que 
no perceben cap ingrés i, molt especialment, les unitats 
familiars sense cap ingrés.

b) Exigir al Govern de l’Estat que torni els imports de les 
bonificacions de contractació no aplicades a l’Adminis-
tració de la Generalitat perquè aquesta les destini a polí-
tiques d’ocupació.

c) Reformar la normativa que regula el Programa interde-
partamental de la renda mínima d’inserció (PIRMI) per 
a incloure-hi el nombre màxim de persones desocupades 
sense ingressos com a possibles beneficiàries.

11. El Parlament de Catalunya, pel que fa als plans d’ocu-
pació, insta el Govern a: 

a) Exigir al Govern de l’Estat que mantingui el progra-
ma de plans d’ocupació per a la contractació de persones 
amb dificultats d’inserció laboral en els nivells del 2011, 
almenys fins que l’economia torni a estar en situació de 
creixement i la taxa d’atur baixi per sota del 10%.

b) Estudiar la situació creada pels Pressupostos generals 
de l’Estat amb les entitats més representatives del tercer 
sector per tal de compensar la pèrdua de llocs de treball 
que comportarà la pràctica desaparició dels plans d’ocu-
pació.

c) Implantar nous programes propis, o amb ajuts estatals 
o europeus, que permetin la inserció laboral d’un nom-
bre igual o superior de les persones que es van contractar 
mitjançant plans d’ocupació el 2011.

12. El Parlament de Catalunya, pel que fa a l’ocupació 
autònoma i al món local, insta el Govern a: 

a) Exigir al Govern de l’Estat que mantingui el programa 
de promoció de l’ocupació autònoma, tant pel que fa als 
ajuts per a l’autoocupació com als ajuts als ajuntaments 
per a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupa-
ment local.
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b) Estudiar, conjuntament amb les associacions represen-
tatives d’ens locals, la situació en què quedaran llurs ser-
veis de promoció de l’ocupació i l’emprenedoria, i em-
prendre mesures conjuntes per a mantenir llur capacitat 
d’atenció i servei d’acord amb el percentatge de població 
desocupada de cada municipi.

13. El Parlament de Catalunya, pel que fa a les cooperati-
ves i les societats laborals, insta el Govern a: 

a) Exigir al Govern de l’Estat que es mantingui el progra-
ma de promoció de l’activitat de cooperatives i societats 
anònimes laborals en els nivells del 2011, atesa llur ca-
pacitat de generar llocs de treball estables i de qualitat.

b) Estudiar conjuntament amb les federacions de coo-
peratives i societats laborals la situació creada arran de 
l’aprovació dels Pressupostos generals de l’Estat i em-
prendre mesures per a mantenir la capacitat de prestació 
de serveis a les cooperatives i les societats laborals, im-
pulsar-les i crear-ne de noves.

14. El Parlament de Catalunya, pel que fa als orientadors 
i promotors laborals, insta el Govern a: 

a) Exigir al Govern de l’Estat que es mantingui el pro-
grama d’itineraris d’ocupació que permet la contractació 
d’orientadors i promotors laborals, i que la distribució 
dels fons d’aquest programa entre els diferents territoris 
de l’Estat sigui proporcional al nombre de persones de-
socupades.

b) Mantenir la dotació actual de tres-cents orientadors i 
promotors laborals fins al 31 de desembre de 2012 i in-
formar d’aquesta decisió tots els membres d’aquest col-
lectiu abans del proper 15 de juny.

c) Iniciar els treballs necessaris per a incorporar a la 
plantilla de personal laboral o funcionari de la Genera-
litat, dins la relació de llocs de treball, tres-cents orien-
tadors laborals el dia 1 de gener de 2013, amb les condi-
cions laborals i de retribució equivalents entre totes les 
persones que fan una mateixa tasca.

d) Establir mecanismes de consulta i de decisió partici-
pada amb els orientadors i promotors laborals pel que fa 
a les mesures que s’apliquin per a l’orientació laboral de 
les persones desocupades.

e) Establir mecanismes d’avaluació dels percentatges 
d’inserció laboral que s’assoleixin amb les tasques d’ori-
entació i promoció laboral.

15. El Parlament de Catalunya, pel que fa a la inserció de 
persones amb discapacitat, insta el Govern a: 

a) Exigir al Govern de l’Estat que es mantingui el progra-
ma d’inserció laboral de persones amb discapacitat amb 
la mateixa dotació de l’any 2011 i amb una distribució 
de fons proporcional al nombre de llocs de treball creats 
d’inserció de persones amb discapacitat, i que s’estableixi 
un protocol d’actualització de les dades.

b) Mantenir els ajuts als centres especials de treball d’ini-
ciativa social al nivell del 2011, assegurant la subvenció 
del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins al 
75% del salari mínim interprofessional per als treballa-
dors amb discapacitat amb dificultats especials.

c) Garantir que els centres especials de treball que creïn 
nous llocs de treball ocupats per persones amb discapa-
citat amb dificultats especials es puguin acollir a la sub-
venció del cost salarial corresponent al lloc de treball de 
fins al 75% del salari mínim interprofessional.

d) Iniciar les actuacions pertinents davant el Govern de 
l’Estat per tal que les aportacions d’ambdós governs per 
a assolir el que estableixen les lletres b i c en cap cas no 
siguin inferiors a les del 2011.

e) Continuar incorporant en la contractació pública de 
l’Administració clàusules socials que permetin fer una 
discriminació positiva en la compra de serveis i produc-
tes que produeix el tercer sector i, d’una manera especial, 
els centres especials de treball d’iniciativa social.

f) Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer 
els contractes fets a partir de les clàusules socials i, d’una 
manera especial, els contractes reservats als centres es-
pecials de treball.

g) Aprovar, consensuadament amb totes les organitza-
cions del sector, un pla estratègic per als centres espe-
cials de treball que, a partir de la singularitat i l’espe-
cificitat d’aquests centres a Catalunya, inclogui mesures 
per a mantenir-ne la sostenibilitat, la reestructuració i la 
revitalització, amb l’objectiu de garantir-ne la viabilitat 
financera i la competitivitat econòmica per mitjà de l’im-
puls de línies de negoci viables, de formació i d’inversió. 
Alhora, aquest pla ha de preveure un model integral que 
inclogui les quanties de les subvencions en funció dels 
graus de discapacitat, les característiques empresarials 
dels centres i la localització territorial dels centres.

h) Fer les gestions pertinents amb les entitats bancàries 
que han absorbit caixes d’estalvi catalanes perquè man-
tinguin el compromís que tenien les obres socials respec-
tives amb el tercer sector.

i) Acomplir i exigir el compliment a l’Estat de la norma-
tiva sobre serveis d’inserció laboral per a persones amb 
discapacitat.

j) Establir marcs contractuals de caràcter plurianual amb 
les entitats del tercer sector que col·laboren en la inser-
ció de persones amb discapacitat, avançant en la conse-
cució d’un marc de relació més estable que permeti gua-
nyar eficiències amb la planificació a mitjà termini, en la 
mesura que ho permeti; en cas contrari, el Govern ho ha 
d’exigir al Govern de l’Estat.

16. El Parlament de Catalunya, pel que fa al millorament 
de l’ocupabilitat mitjançant la formació professional, ins-
ta el Govern a: 

a) Donar un nou impuls, canalitzat pels departaments 
d’Empresa i Ocupació i Ensenyament per a avançar de-
cididament cap a la integració dels subsistemes de la for-
mació professional inicial, i presentar-li, en el termini de 
tres mesos, el pla que desenvolupa el nou model d’orien-
tació, capacitació i formació professional en els àmbits 
d’actuació: 

Primer. La promoció social de la formació professional.

Segon. La convalidació i les equivalències entre la for-
mació en qualsevol dels subsistemes de la formació pro-
fessional i l’experiència laboral.
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Tercer. La participació dels agents socials i de les or-
ganitzacions empresarials en processos de millorament 
continuat de la formació professional.

Quart. La integració de tots els òrgans governamentals 
responsables dels diferents subsistemes de la formació 
professional.

Cinquè. La integració dels centres de formació professi-
onal amb la finalitat que els cursos que ofereixin siguin 
reconeguts per tots els subsistemes de la formació pro-
fessional.

b) Adaptar, tal com és previst en l’Acord de Govern del 8 
de març de 2011, l’actual Comissió del Sistema de For-
mació i Qualificació Professional per a integrar la for-
mació professional dels departaments d’Ensenyament i 
d’Empresa i Ocupació amb caràcter executiu, i assumir 
les competències de planificació estratègica, avaluació 
i coordinació de les polítiques del sistema de formació 
professional, dins el 2012.

c) Aprovar, dins el 2012, la regulació dels centres inte-
grats de formació professional i renovar l’encàrrec de 
gestió FP.Cat.

d) Coordinar totes les ofertes públiques d’acreditació de 
competències professionals per mitjà del Consell de la 
Formació Professional de Catalunya.

e) Dur a terme actuacions que permetin incloure fons eu-
ropeus en matèria d’ensenyament per a garantir una ofer-
ta formativa en el curs 2012-2013 dels plans de qualifica-
ció professional inicial adreçada a joves sense titulació 
acadèmica, per a facilitar-los la inserció laboral o la rein-
corporació al sistema educatiu.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
la pobresa
Tram. 300-00172/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el 06.06.2012 (DSPC-P 
57).

Interpel·lació al Govern sobre la lluita per la 
inclusió social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 300-00173/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el 06.06.2012 (DSPC-P 
57).

Interpel·lació al Govern sobre la reinserció 
després de l’execució penal
Tram. 300-00174/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el 06.06.2012 (DSPC-P 
57).

Interpel·lació al Govern sobre els problemes 
dels sectors de l’agricultura i la ramaderia
Tram. 300-00175/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el 06.06.2012 (DSPC-P 
57).

Interpel·lació al Govern sobre la situació de-
rivada de la mala gestió de les caixes d’es-
talvis
Tram. 300-00176/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el 06.06.2012 (DSPC-P 
57).

Interpel·lació al Govern sobre les taxes de la 
formació professional i les millores dels ci-
cles formatius de grau superior
Tram. 300-00177/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el 06.06.2012 (DSPC-P 
57).
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Interpel·lació al Govern sobre el desenvolu-
pament de les infraestructures
Tram. 300-00178/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 34, tinguda el 07.06.2012 (DSPC-P 
58).

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe extraordinari del Síndic de Greuges 
sobre el dret d’accés a la informació pública
Tram. 360-00007/09

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe 
en la sessió núm. 7, tinguda el 04.06.2012 (DSPC-C 335).

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 directiva del Parlament 
Europeu i del Consell per la qual es modifi-
ca la Directiva 2009/138/CE, sobre l’accés a 
l’activitat d’assegurança i reassegurança i el 
seu exercici (Solvència II), pel que fa a les da-
tes de transposició i aplicació i a la data de 
derogació de determinades directives
Tram. 295-00198/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

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 modificació de la Llei 
6/2003, del 22 d’abril, de l’estatut dels expre-
sidents de la Generalitat
Tram. 202-00072/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 34, tinguda el 06.06.2012 (DSPC-P 57).

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

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 34, tinguda el 
06.06.2012 (DSPC-P 57), ha aprovat l’esmena a la totali-
tat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa 
resta rebutjada. 

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 34, tinguda el 06.06.2012 (DSPC-P 57).

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

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 34, tinguda el 
06.06.2012 (DSPC-P 57), ha aprovat l’esmena a la totali-
tat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa 
resta rebutjada. 
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2.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre les gestions per 
a l’ampliació de la zona de protecció especi-
al per als ocells del delta del Llobregat
Tram. 250-00731/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 14, 
tinguda el 31.05.2012 (DSPC-C 331).

Proposta de resolució sobre la presentació 
del Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural 
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, la 
dotació pressupostària, la tramitació de l’ex-
pedient econòmic plurianual d’inversions i la 
convocatòria d’un concurs públic per a de-
signar-ne la direcció
Tram. 250-00798/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural en la sessió núm. 14, 
tinguda el 31.05.2012 (DSPC-C 331).

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
de Justícia
Tram. 250-00849/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió núm. 
26, tinguda el 31.05.2012 (DSPC-C 329).

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’aplicació dels models de protocols d’usos 
lingüístics de la Generalitat al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 250-00851/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, tin-
guda el 31.05.2012 (DSPC-C 331).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 21, tinguda el 31.05.2012 (DSPC-C 
332).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió núm. 
26, tinguda el 31.05.2012 (DSPC-C 329).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió núm. 
26, tinguda el 31.05.2012 (DSPC-C 329).
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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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió núm. 
26, tinguda el 31.05.2012 (DSPC-C 329).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur del model sanitari
Tram. 302-00148/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 34, tin-
guda el 07.06.2012 (DSPC-P 58).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures de transport
Tram. 302-00152/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 34, tin-
guda el 07.06.2012 (DSPC-P 58).

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, i 
d’establiment d’un règim provisional de cap-
tura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per 
a la cria en captivitat adreçada a l’activitat 
tradicional de cant durant l’any 2011
Tram. 200-00017/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 34, tinguda el 06.06.2012 (DSPC-P 57)

Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada 
pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Ca-
talana per la Independència

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 34, tin-
guda el 06.06.2012 (DSPC-P 57).

Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 34, tin-
guda el 06.06.2012 (DSPC-P 57).

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 13.12.2011.

Termini per a proposar compareixences

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 12.06.2012 al 14.06.2012).

Finiment del termini: 15.06.2012; 09:30 h.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’exempció del pagament 
de taxes pels serveis prestats pel Cos de 
Mossos d’Esquadra a les proves esportives
Tram. 202-00080/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 61274 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei d’exempció del pagament de 
taxes pels serveis prestats pel cos de mossos 
d’esquadra a les proves esportives

Memòria justificativa de la iniciativa

Objecte de la proposició de Llei

Aquesta proposició de llei té per objecte adoptar les me-
sures necessàries per tal de donar solució a la problemà-
tica sorgida en l’esport català arrel de l’aprovació de la 
llei de mesures fiscals de l’any 2012. Llei que ha suprimit 
l’exempció del pagament de taxes pels serveis prestats 
pel cos de mossos d’esquadra, a les proves esportives que 
afecten vies interurbanes organitzades per entitats sense 
afanys de lucre i administracions públiques i no cobren 
entrada per assistir a les proves o no es financen amb 
drets de retransmissió televisiva.

Normativa afectada

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, finance-
res i administratives i de creació de l’impost sobre les es-
tades en establiments turístics.

Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei de taxes i preus públics de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Afectacions pressupostàries

La proposició de llei comportarà en el pressupost de la 
Generalitat les mateixes afectacions que han suposat des 
del 2008 l’exempció contemplada en el Decret legislatiu 
3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Exposició de motius

L’article 45 de la Llei de mesures fiscals de l’any 2012 
aprovada el 20 de març que va entrar en vigor el dia 1 

d’abril va modificar la Llei de taxes i preus públics de 
la Generalitat, aprovada pel Decret Legislatiu 3/2008, de 
25 de juny, en concret l’article 22.4.1 que regula el fet 
imposable dins el capítol IV. Taxa per serveis prestats 
pel cos de mossos d’esquadra, eliminant el següent pa-
ràgraf: «llevat de les que organitzen entitats sense afany 
de lucre i administracions públiques i no cobrin entrada 
per assistir a les proves o no es financin amb drets de re-
transmissió esportiva». Aquest fet, quan s’ha començat 
a aplicar ha provocat una situació gravíssima en l’esport 
català: el cobrament de quantitats molt elevades de di-
ners a competicions que disposen d’un baix pressupost ha 
amenaçat la continuïtat de multitud de proves que discor-
ren per vies interurbanes, en concret d’esports com l’at-
letisme, el ciclisme, el triatló, el motociclisme i l’automo-
bilisme. Les federacions catalanes d’aquests esports i la 
UFEC (Unió de federacions esportives de Catalunya) han 
criticat durament la mesura i han advertit del perill que 
suposava per moltes proves d’aficionats o juvenils, que 
s’haurien de suspendre o celebrar fora de Catalunya. La 
mesura obliga també a les mateixes administracions pu-
bliques, inclosos els ajuntaments a pagar la taxa. Sorpre-
nentment el secretari general de l’esport va declarar que 
desconeixia el canvi legal que s’havia produït.

Las forma de tramitació de la llei de mesures fiscals, 
sense debat autèntic i sense consulta prèvia a les entitats 
i sectors afectats és la causa de l’adopció d’una mesu-
ra absolutament injusta que trenca la tradició de suport 
dels anteriors governs de la Generalitat a l’esport català. 
És per aquest motiu que s’ha de modificar de forma ur-
gent aquest article de la Llei de mesures fiscals, restablint 
l’exempció per les proves organitzades per entitats sense 
afany de lucre i administracions publiques i no cobrin 
entrada per assistir a les proves. Alhora es modifica el 
text de l’any 2008 preveient una flexibilitat en l’aplicació 
de la taxa a les proves que es fiancin amb drets televisius 
ja que alguna d’aquestes proves, per exemple la Volta Ci-
clista a Catalunya que en algunes edicions pot gaudir de 
transmissió televisiva, comporta una promoció internaci-
onal de l’esport català i de Catalunya i alhora no disposa 
de massa recursos econòmics.

Text legal

Article únic

Afegir al final del paràgraf b de l’article 22. 4.1 de la Llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat o article 45 de 
la Llei de mesures fiscals: « llevat de les que organitzen 
entitats sense afany de lucre i administracions públiques 
i no cobrin entrada per assistir a les proves; en el cas de 
les proves que es financin amb drets de retransmissió te-
levisiva el Govern aplicarà la taxa en funció de les possi-
bilitats econòmiques de les competicions i del seu interès 
en la promoció de l’esport».

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2012

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.06.2012 al 25.06.2012).

Finiment del termini: 26.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 67191 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 05.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67191)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a reclamar 
al Ministeri de Foment que inclogui el topònim de Cor-
nellà de Llobregat a la sortida 609 del Cinturó Litoral, 
sempre que sigui viable d’acord amb la normativa de se-
nyalització.»

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

Esmenes presentades
Reg. 67179 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 04.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 67179)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a valorar la 
possibilitat que dins del model que s’impulsa des de la Se-
cretaria d’Administració i Funció Pública (orientat a afa-
vorir la polivalència del personal funcionari, impulsar la 

mobilitat funcional del personal i potenciar al màxim la 
flexibilitat en la gestió dels recursos humans) hi té sentit 
la creació d’una especialitat per a l’accés a la qual s’exi-
geixi en exclusiva la titulació de Criminologia.»

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

Esmenes presentades
Reg. 65303 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 04.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 65303)

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

De l’apartat 1

«1. 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.»

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

De l’apartat 2

«2. El Parlament expressa la seva predisposició a trami-
tar, de manera més ràpida que permeti el Reglament, les 
iniciatives legislatives encaminades a solucionar definiti-
vament aquest problema.»

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

De l’apartat 3

«3. Presentar al Parlament insta el Govern de la Genera-
litat a adoptar de manera immediata mesures que perme-
tin pal·liar-ne els efectes.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 4

«4. Estudiar amb les entitats organitzadores de competi-
cions professionals que es poden veure afectades per la 
taxa, l’aplicació de la mateixa en funció de les possibilitats 
econòmiques de cada prova.»
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Proposta de resolució sobre el tancament es-
glaonat de l’Acadèmia General Bàsica de Sot-
soficials de Talarn, el desenvolupament d’un 
pla de dinamització econòmica per al Pallars 
Jussà i la cessió de les instal·lacions d’aquest 
centre a la Generalitat
Tram. 250-01087/09

Esmenes presentades
Reg. 67162 i 68278 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 07.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67162 i 68278)

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

De tota la proposta de resolució

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

a) Impulsar les gestions necessàries davant del Ministeri 
de Defensa, i el Govern de l’Estat Espanyol, per tal de 
garantir la continuïtat de l’Acadèmia General Bàsica de 
Talarn per al curs 2012-2013.

b) Donar continuïtat al Protocol d’intencions signat entre 
el Ministeri de Defensa i l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenya-
ment, per impartir ensenyaments de formació professi-
onal de grau superior en l’Acadèmia General Bàsica de 
Sotsoficials de l’Exèrcit de Terra.»

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

Esmenes presentades
Reg. 67163 i 68279 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 07.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67163 i 68279)

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

De tota la proposta de resolució

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

a) Impulsar les gestions necessàries davant del Ministeri 
de Defensa, i el Govern de l’Estat Espanyol, per tal de 

garantir la continuïtat de l’Acadèmia General Bàsica de 
Talarn per al curs 2012-2013.

b) Donar continuïtat al Protocol d’intencions signat entre 
el Ministeri de Defensa i l’Administració de la Generali-
tat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenya-
ment, per impartir ensenyaments de formació professi-
onal de grau superior en l’Acadèmia General Bàsica de 
Sotsoficials de l’Exèrcit de Terra.»

Proposta de resolució sobre la descontami-
nació del pantà de Flix
Tram. 250-01089/09

Esmenes presentades
Reg. 67192 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 05.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67192)

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

Al punt 2

«2. Continuar realitzant les gestions oportunes amb el Mi-
nisteri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, perquè 
reprengui les actuacions compromeses en els diferents 
convenis signats per tal de garantir la descontaminació de 
l’embassament de Flix en el termini més breu possible.»

Proposta de resolució sobre la difusió de 
la informació relativa als ajuts a les famílies 
nombroses
Tram. 250-01091/09

Esmenes presentades
Reg. 67174 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 30.05.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 67174)

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

Al punt 1 

«1. Seguir promovent l’apartat web específic del departa-
ment de Benestar Social i Família on s’inclouen els ser-
veis, ajudes o bonificacions adreçades específicament a 
les famílies nombroses i que inclogui no només les que 
ofereix la Generalitat de Catalunya, sinó totes aquelles 
que provinguin de les altres administracions i les empre-
ses privades que operen al nostre país, i que així ho fan 
saber a la Secretaria de Família.» 
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 2 

«2. Seguir promovent la millor difusió de tots aquests 
serveis, ajudes i/o bonificacions entre les famílies nom-
broses del país, mitjançant la pàgina web del Departa-
ment de Benestar social i família i el butlletí de les famíli-
es que s’edita periòdicament.»

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

Al punt 3

«3. Seguir promovent, a través de la Secretaria de Famí-
lia, acords amb les empreses distribuïdores o els fabri-
cants del país per tal de seguir incrementant els descomp-
tes adreçats a les famílies nombroses i a aquelles altres 
unitats familiars reconegudes per part del Govern de la 
Generalitat.»

Proposta de resolució sobre la reclamació al 
Govern de l’Estat de l’execució de les obres 
de la variant de Vallirana de la carretera N-340
Tram. 250-01092/09

Esmenes presentades
Reg. 66029 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 05.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (66029)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a demanar al Govern de l’Estat una nova planifi-
cació de les obres de la variant de Vallirana que permeti 
avançar l’entrega de les obres de 2015, com va preveure 
el Ministeri de Foment, el juny de 2010.»

Proposta de resolució sobre la implantació 
de la senyalització complementària indicati-
va de la connexió de l’eix Diagonal amb les 
vies d’accés als ports i aeroports
Tram. 250-01093/09

Esmenes presentades
Reg. 66103 i 67193 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 05.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (66103)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

S’addiciona un incís al final del paràgraf

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, programar i implantar la senyalització 
complementària indicativa de la connexió de l’Eix Dia-
gonal (C-15) amb les vies d’accés als principals aeroports 
i ports del país, així com als espais naturals d’interès i 
d’altres elements significatius del territori, i fer-ho con-
sultant prèviament als diferents municipis i Consells co-
marcals que travessa dita via.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67193)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a analitzar la senyalització d’orientació existent a 
l’Eix Diagonal i, en cas que calgui, implantar la senya-
lització complementària sobre la connexió amb les vies 
d’accés als ports i aeroports de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un 
catàleg general del patrimoni per a la preserva-
ció dels recursos naturals i culturals del Pla di-
rector de les colònies industrials del Llobregat
Tram. 250-01094/09

Esmenes presentades
Reg. 67194 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 05.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67194)

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

«El Parlament de Catalunya insta els ajuntaments dels 
municipis concernits pel Pla Director de les Colònies del 



11 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 331

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 32

Llobregat a constituir l’Ens Gestor supramunicipal a què 
fa referència la normativa del Pla i a que aquest impulsi 
l’elaboració del Catàleg de Patrimoni.»

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla integral de millorament de la senya-
lització dels trams en obres de l’eix Trans-
versal
Tram. 250-01102/09

Esmenes presentades
Reg. 67195 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 05.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67195)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer un seguiment específic sobre la seguretat vià-
ria i la senyalització horitzontal i vertical de les obres de 
desdoblament de la carretera C-25 (Eix Transversal) mit-
jançant la participació del Servei Català de Trànsit, els 
Mossos d’Esquadra, la Direcció General de Carreteres, 
la societat gestora GISA i l’empresa concessionària de les 
obres, per tal de millorar i garantir-ne la seguretat.»

Proposta de resolució de suport a les actua-
cions per a la protecció dels drets humans al 
Sàhara Occidental
Tram. 250-01103/09

Esmenes presentades
Reg. 67105 i 67176 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCS, 06.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(67105)

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

Del punt 2

«2. [...], solució que inexcusablement passa pel compli-
ment efectiu de les resolucions de les Nacions Unides, 
especialment la relativa a la celebració del referèndum 
d’autodeterminació.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

Del punt 3

«3. [...] Govern de l’Estat per tal que aquest treballi per 
trobar una solució justa i definitiva al conflicte del Sà-
hara en les seves relacions diplomàtiques, especialment 
amb el Regne de Marroc.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista (3)

D’un nou punt 4

«4. A traslladar al Govern de l’Estat la preocupació per 
la vulneració dels drets humans al Sàhara Occidental.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67176)

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

Al punt 3

«3. A realitzar les actuacions necessàries davant del Go-
vern de l’Estat per tal que aquest insti a les autoritats 
marroquines a respectar drets humans al Sàhara Occi-
dental, incloses les mesures de gràcia conduents a l’avenç 
a l’enteniment entre les parts segons els principis de Na-
cions Unides.»

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del sistema de bonificacions del peatge de 
Mollet del Vallès
Tram. 250-01107/09

Esmenes presentades
Reg. 67166 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 05.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67166)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a analitzar l’impacte del nou sistema de bonificaci-
ons de peatge a la barrera de Mollet en el marc del grup 
de Treball de Peatges i, si s’escau, d’adoptar-ne les modi-
ficacions que corresponguin»
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Proposta de resolució sobre l’elaboració de 
plans específics per a les zones rurals afec-
tades per l’increment de robatoris i la pre-
sentació dels resultats del Programa opera-
tiu específic per al món rural
Tram. 250-01108/09

Esmenes presentades
Reg. 66776 i 67180 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 04.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 66776)

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

De tot el text

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Presentar davant la Comissió d’Interior del Parlament 
un informe d’avaluació del primer any d’aplicació del 
programa operatiu específic «Món rural». L’informe hau-
rà d’indicar, entre altres aspectes, d’una banda els de-
lictes i faltes comesos en l’àmbit rural durant l’any 2011, 
desglossats per tipus delictiu, regions policials i àrees bà-
siques policials, amb una atenció especial en les explo-
tacions agropecuàries, i d’altra banda els efectius i els 
recursos materials destinats a l’àmbit rural, detallant-ne 
l’organització i els protocols d’actuació (patrulles especí-
fiques, agents provinents de la vint-i-quatrena promoció 
del Cos de Mossos d’Esquadra, actuacions dels agents 
rurals, actuacions de la seguretat privada, hores de ser-
vei destinades, etc.).

2. Desenvolupar plenament el programa operatiu espe-
cífic «Món rural» i, en virtut de l’informe d’avaluació del 
programa, incorporar-hi, en el cas que siguin necessàri-
es, les mesures de reforç adequades per a assolir els ob-
jectius que el programa defineix.

3. Avaluar i millorar els recursos humans i materials, els 
serveis policials i els plans operatius dels Mossos d’Es-
quadra per a garantir la seguretat en l’àmbit rural, i de-
finir el nombre d’agents que s’hi destinaran provinents 
de la vint-i-cinquena promoció dels Mossos d’Esquadra, 
l’octubre del 2012.

4. Definir les regions policials on és necessària la creació 
d’una unitat específica per a lluitar contra la delinqüèn-
cia en l’àmbit rural, dins el programa operatiu específic 
«Món rural».

5. Definir i establir un calendari de planificació de subco-
missaries en les àrees bàsiques policials de l’àmbit rural 
que ho requereixin.

6. 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.

7. Participar, quan hi sigui convidat, en les juntes locals 
de seguretat de les àrees bàsiques policials més afectades 
pels delictes i faltes comesos en l’àmbit rural, i consensu-
ar-hi els mecanismes necessaris per a garantir la segure-
tat en aquest àmbit.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 67180)

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

Al punt 2

«2. Presentar, en el termini de tres mesos, davant la Co-
missió d’Interior, els resultats de l’aplicació del programa 
operatiu específic pel Món Rural.»

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

Esmenes presentades
Reg. 67196 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 05.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67196)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a analitzar l’impacte del nou sistema de bonificaci-
ons de peatge a la barrera d’Alella en el marc del grup de 
Treball de Peatges i, si s’escau, d’adoptar-ne les modifi-
cacions que corresponguin»

Proposta de resolució sobre el restabliment 
del sistema de bonificacions del peatge de 
les Fonts, a Terrassa
Tram. 250-01110/09

Esmenes presentades
Reg. 66086 i 67197 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 05.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (66086)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a restablir, abans de tres mesos, el sistema de boni-
ficacions vigent fins a 31 de desembre de 2011 al peatge 
de les Fonts, recuperant així la gratuïtat del peatge per 
als residents als municipis del Vallès Occidental que ja 
gaudien d’aquesta bonificació.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67197)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a analitzar l’impacte del nou sistema de bonifica-
cions de peatge a la barrera de les Fonts en el marc del 
grup de Treball de Peatges i, si s’escau, d’adoptar-ne les 
modificacions que corresponguin»

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

Esmenes presentades
Reg. 67198 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 05.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67198)

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

«El Parlament de la Generalitat de Catalunya insta al Go-
vern de la Generalitat a fer les gestions necessàries da-
vant l’Administració General de l’Estat perquè apliqui a 
les autopistes de la seva titularitat a Catalunya el sistema 
de descomptes específics que per recurrència, alta ocu-
pació i vehicles eficients s’apliquen a la resta d’autopistes 
catalanes.»

Proposta de resolució sobre l’alliberament 
del peatge entre Sant Fruitós de Bages i Sant 
Vicenç de Castellet i la bonificació del peatge 
entre Manresa i Terrassa de la carretera C-16
Tram. 250-01112/09

Esmenes presentades
Reg. 64325, 66104 i 67199 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CTS, 05.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(64325)

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

De modificació de tot el text del punt 1

«1. Establir una sistema de bonificació del 100% per als 
usuaris habituals del peatge de la C-16 entre Sant Fruitós 
i Sant Vicenç de Castellet al Bages.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (66104)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (1)

De tot l’apartat 2

«2. Rescatar el peatge de la C-16 entre Sant Fruitós i Sant 
Vicenç de Castellet al Bages i millorar-ne la connectivitat 
amb les restants vies del territori, en lloc de completar el 
desdoblament de la C-55 en aquest tram, en atenció als 
menors costos econòmics i menors impactes ambientals 
d’aquesta solució.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (2)

D’un nou apartat 3

«3. Implementar de forma immediata les mesures de se-
guretat viària necessàries a l’actual C-55, en especial en 
els punts negres detectats, per evitar els accidents que ara 
s’hi produeixen.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (67199)

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

Al punt 1

«1. Dur a terme les accions necessàries per agilitzar la 
tramitació dels projectes de desdoblament de la carretera 
C-55, entre Castellbell i el Vilar i Manresa, posant una 
atenció especial en els trams amb més sinistralitat.»

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

Al punt 2

«2. Proposar al Grup de Treball sobre la gestió del siste-
ma d’autopistes i dels peatges com a elements reguladors 
de la mobilitat, l’estudi del règim de tarifes de la carretera 
C-16 i el seu corredor a fi que es pugui descongestionar 
aquella carretera, tot considerant l’aplicació del Fons 
d’homogeneïtzació de peatges i rescat selectiu.»
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Proposta de resolució sobre el pagament als 
propietaris expropiats per la construcció de 
la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà 
i Torroella de Montgrí
Tram. 250-01113/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la remodelació 
de la carretera BP-1503
Tram. 250-01114/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre el pagament als 
propietaris expropiats per la construcció de 
la carretera C-31 entre la Tallada d’Empordà 
i Torroella de Montgrí
Tram. 250-01115/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la inclusió del rei 
i la casa reial en les institucions que ha de re-
gular el Projecte de llei de l’Estat de la trans-
parència, l’accés a la informació pública i el 
bon govern
Tram. 250-01116/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la paralització 
de la venda de la Torre d’en Mornau i la pre-
sentació d’un pla d’usos agrícoles i rama-
ders i d’activitats relacionades amb el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01117/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre les actuacions 
policials davant de protestes pacífiques per 
a evitar desnonaments
Tram. 250-01118/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’execució del Pla especial de la central de 
biomassa de Juneda
Tram. 250-01119/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’assumpció del 
cost de l’enderrocament de l’edifici de l’anti-
ga seu social del Club Nàutic de Mataró
Tram. 250-01120/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre el finançament 
amb fons Feder del projecte d’execució de 
diverses obres de reurbanització del centre 
de Mataró
Tram. 250-01121/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
d’ajuts per a estudiants universitaris de les 
comarques de muntanya
Tram. 250-01122/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’impuls i el fo-
ment del turisme a l’Anoia i les mesures per 
a finançar-lo
Tram. 250-01123/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la reparació de 
les deficiències de la via d’accés a l’autopis-
ta AP-7 des de Sant Sadurní d’Anoia i la re-
modelació de l’antiga rotonda
Tram. 250-01124/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la petició al Go-
vern de l’Estat de l’execució del projecte fer-
roviari «Tercer fil» de Tarragona
Tram. 250-01125/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
impost sobre les grans transaccions finance-
res entre els estats membres de la Unió Eu-
ropea
Tram. 250-01126/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
fons de suport a la reindustrialització dels 
estats de la Unió Europea amb més atur
Tram. 250-01127/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la coordinació 
de les polítiques econòmiques de la Unió 
Europea i la creació d’un govern europeu
Tram. 250-01128/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’harmonització 
de figures impositives amb factors de cor-
recció segons el producte interior brut i la 
renda per càpita en l’àmbit europeu
Tram. 250-01129/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la proposta Ro-
card
Tram. 250-01130/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la dotació del 
Fons europeu d’estabilitat financera i del 
Mecanisme europeu d’estabilitat
Tram. 250-01131/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la despesa en 
projectes d’inversió estratègica mitjançant 
el Banc Europeu d’Inversions
Tram. 250-01132/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
consells d’experts per a la reactivació econò-
mica, els canvis fiscals i el manteniment dels 
serveis públics
Tram. 250-01133/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
agència europea de qualificació de crèdits
Tram. 250-01134/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
autoritat comuna del Tresor europeu per a 
gestionar el deute mutualitzat
Tram. 250-01135/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
l’atenció mecanitzada del servei de progra-
mació de visites de Sanitat Respon
Tram. 250-01136/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels pagaments per a continuar la construc-
ció d’una escola de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-01137/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres projectades per a completar el ca-
mí de ronda de Lloret de Mar
Tram. 250-01138/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una via de connexió entre Igualada i la ron-
da Sud
Tram. 250-01139/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un 
informe sobre les causes de l’increment de la 
mortalitat a la xarxa viària i l’execució de les 
obres pendents a les carreteres N-II i C-25
Tram. 250-01140/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
delictes i faltes a les regions policials del Pi-
rineu Occidental i de Ponent
Tram. 250-01141/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la manca de col-
laboració de l’Administració de l’Estat amb el 
Síndic de Greuges
Tram. 250-01142/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la paralització 
de la venda de la Torre d’en Mornau i la pre-
sentació d’un pla d’usos agrícoles i rama-
ders i d’activitats relacionades amb el Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Tram. 250-01143/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la presentació 
del decret de venda directa
Tram. 250-01144/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels criteris marcats per la Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre amb re-
lació al cabal ecològic de l’Ebre
Tram. 250-01145/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la investigació de 
les connexions i les activitats de Militia i sobre 
l’eradicació de les seves pràctiques delictives
Tram. 250-01146/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la revocació de 
l’atorgament a Dipòsits Controlats de Cata-
lunya, SL, de l’autorització ambiental per a 
instal·lar un dipòsit controlat de residus no pe-
rillosos a Seròs
Tram. 250-01147/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de prolongació de la carretera C-32
Tram. 250-01148/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.
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Proposta de resolució de rebuig de les mani-
obres de l’exèrcit en territori català
Tram. 250-01149/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió 
de l’aplicació del Reial decret llei 3/2012, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat 
laboral, i la presentació d’un recurs d’inco-
nstitucionalitat
Tram. 250-01150/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre el trasllat del 
parc de neteja de Fomento de Construccio-
nes y Contratas de l’Eixample de Barcelona
Tram. 250-01154/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre la reobertu-
ra del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Guineueta, de Barcelona
Tram. 250-01156/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla estratègic de xarxes de proximitat 
per al sector agroalimentari
Tram. 250-01158/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

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 Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Tarrago-
na per a la coresponsabilització en el període 
2010-2016
Tram. 250-01161/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’oficialitat de 
les seleccions esportives catalanes
Tram. 250-01162/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

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 discoteques
Tram. 250-01166/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

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 transformació 
de caça i altres establiments alimentaris sub-
jectes a control sanitari del quart trimestre 
del 2011 ençà
Tram. 250-01168/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.
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Proposta de resolució sobre l’assumpció de 
la gestió de l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Menàrguens-Térmens i el ga-
rantiment del seu funcionament
Tram. 250-01171/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 68218), Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68360).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 12.06.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat 
de les persones amb discapacitat visual als 
sistemes d’informació dels centres de salut
Tram. 250-01247/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament d’una escola al nucli de Fe-
nals, a Lloret de Mar, el curs 2012-2013
Tram. 250-01248/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels orientadors i promotors laborals del 
Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-01250/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de les guàrdies nocturnes al Cos d’Agents 
Rurals entre el 15 de juny i el 15 de setembre
Tram. 250-01251/09

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 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la travessia urbana de la carretera C-35 
a Sant Celoni
Tram. 250-01252/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de connexió del vial de la carre-
tera d’Olzinelles amb les rotondes de la sor-
tida 11 de l’autopista AP-7 i de la Porta de 
Ponent
Tram. 250-01253/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del model de servei de reeducació i reinser-
ció i dels llocs de treball del centre educatiu 
de justícia juvenil Montilivi, de Girona
Tram. 250-01254/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del model de servei de reeducació i reinser-
ció i dels llocs de treball del centre educatiu 
de justícia juvenil i de la unitat terapèutica 
d’Els Til·lers, de Mollet del Vallès
Tram. 250-01255/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels programes de reinserció i rehabilitació
Tram. 250-01256/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’objectivació de 
les causes dels acomiadaments i el garanti-
ment de l’activitat i els llocs de treball de Ro-
tocayfo
Tram. 250-01257/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la suspensió 
de l’aplicació del Reial decret llei 3/2012, de 
mesures urgents per a la reforma del mercat 
laboral, el garantiment dels drets dels treba-
lladors i la recuperació de les competències 
de la Generalitat en l’àmbit laboral
Tram. 250-01258/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el canvi de de-
nominació de la Biblioteca Ramón Fernán-
dez Jurado, de Castelldefels
Tram. 250-01259/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el suport al 
projecte de fabricació del submarí Ictineu 3
Tram. 250-01260/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la publicitat de 
la gestió dels serveis sanitaris públics i de la 
relació amb els organismes dependents del 
Servei Català de la Salut
Tram. 250-01261/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la reducció de 
les llistes d’espera de l’Hospital de Terrassa 
i a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa
Tram. 250-01262/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe relatiu a l’ús de bales de goma 
pels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01263/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la retirada de 
la web del Departament d’Interior destinada 
a identificar presumptes membres de grups 
violents i la presentació d’un informe per a 
dictaminar-ne la legalitat
Tram. 250-01264/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la responsabili-
tat del Govern pels problemes causats a en-
titats esportives per la modificació de la taxa 
que regula els serveis dels Mossos d’Esqua-
dra en competicions esportives
Tram. 250-01265/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
investigació per la detenció de dos sindica-
listes de SEAT pels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01266/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució de rebuig del desple-
gament policial a Barcelona amb motiu de la 
reunió del Banc Central Europeu i sobre la 
defensa de les competències de la Generali-
tat en matèria de seguretat
Tram. 250-01267/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
investigació per la intervenció policial davant 
les protestes per un desnonament a Salt el 
23 d’abril de 2012
Tram. 250-01268/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’oposició a l’en-
duriment del Codi penal i a la qualificació 
com a delicte dels actes de resistència i pro-
testa pacífica
Tram. 250-01269/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
Lloret de Mar amb un nou centre escolar de 
primària per al curs 2012-2013
Tram. 250-01270/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la definició dels 
aspectes jurídics i tècnics per a l’aplicació 
del model d’institut escola i sobre la implan-
tació d’aquest model al barri de Gavà Mar
Tram. 250-01271/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del suport institucional i econòmic a la Tau-
la Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia
Tram. 250-01272/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Institut Assistència Sanitària, de Girona, 
i sobre la presentació del pla de cooperació 
territorial entre aquest centre sanitari i l’Ins-
titut Català de la Salut
Tram. 250-01273/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la sortida ferroviària de mercaderies en 
ample europeu del port de Tarragona i la re-
obertura de la línia de tren entre Reus i Roda 
de Barà
Tram. 250-01274/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre l’ús de les instal-
lacions esportives de la Ciutat de Repòs i Va-
cances, de Tarragona
Tram. 250-01275/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la dinamització 
de l’Observatori Català de la Pobresa, la Vul-
nerabilitat i la Inclusió Social
Tram. 250-01276/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre les ampliacions 
de les al·legacions fetes pels ajuntaments 
de Ripollet, Santa Perpètua de Mogoda i la 
Llagosta a l’estudi informatiu del projecte de 
duplicació de via de la línia 3 de rodalia entre 
Montcada i Vic
Tram. 250-01277/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la 
supressió de subvencions per a programes 
de prevenció de la reincidència
Tram. 250-01278/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.06.2012 al 20.06.2012).

Finiment del termini: 21.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Nova, a Cervelló, i la instal·lació 
d’un mòdul provisional per a P3 per a l’inici 
del curs 2012-2013
Tram. 250-01279/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 66940 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

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, presenta la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

El 15 de setembre de 2007 es va posar en marxa el nou 
CEIP de Cervelló en mòduls prefabricats en un espai 
verd municipal, el Parc de la Timba, a l’espera que es 
construís l’equipament definitiu per a 225 alumnes d’in-
fantil i primària a la zona de l’Eixample del municipi.

El 30 de juny de 2009 el Govern aprova la construcció 
del nou centre d’una línia d’infantil i primària amb un 
pressupost de 3.946.307 euros.

El 6 de maig de 2010 GISA adjudica el projecte i posteri-
or execució de l’obra de la construcció de la nova escola 
d’educació infantil i primària a Cervelló, amb un pressu-
post de 3.019.884,99 euros més IVA i un termini d’exe-
cució d’11 mesos.

El 22 de novembre de 2010 s’adjudiquen els serveis per a 
la direcció d’execució de les obres i el 24 de desembre de 
2010 el contracte de serveis per a l’assistència tècnica de 
coordinació de seguretat i salut.

El 2 de març de 2011 la directora del Serveis Territorials 
del Baix Llobregat presenta el projecte de l’Escola Nova 
a la comunitat educativa del municipi i confirma que el 
Projecte està aprovat i l’obra està adjudicada i que només 
queda pendent per iniciar les obres la signatura del con-
seller d’Economia i Coneixement.

El dia 9 de juny de 2011 la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats del Parlament aprova la Resolució 135/IX i 
el 24 de novembre la Resolució 376/IX sobre l’inici de 
les obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló, 
per les quals insta el Govern a resoldre immediatament 
els tràmits administratius pendents i, una vegada resolts, 
a iniciar urgentment la construcció de l’Escola Nova, de 
Cervelló (Baix Llobregat) per tal de garantir-ne el ple 
funcionament a l’inici del curs escolar 2012-2013.

Finalment la construcció sembla que no estarà a punt per 
a l’inici del curs escolar 2012-2013 sinó fins almenys a 
finals del primer trimestre del curs, ja que El Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha 
informat a l’Ajuntament de Cervelló i a l’equip directiu de 
l’Escola Nova, que l’empresa que s’encarregava de realit-
zar l’estructura de l’edifici ha abandonat el projecte per 
raons econòmiques. Per resoldre la manca d’espai durant 
aquest període atesa la inscripció de 50 nous alumnes a 
P3, s’ha demanat un nou mòdul al Departament d’Ense-
nyament, administració responsable de dotar de les instal-
lacions necessàries.

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 Genera-
litat a vetllar per la rapidesa en la construcció de l’Escola 
Nova de Cervelló per tal que estigui a punt com a molt 
tard a finals del primer trimestre del curs 2012-2013 i a 
subministrar i instal·lar un nou mòdul provisional sufici-
ent per atendre les necessitats dels nous alumnes de P3 
per a l’inici del curs 2012-2013.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’abocador del 
coll Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-01280/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 66941 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
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la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’abocador de Coll Cardús està situat al municipi de Va-
carisses (Vallès Occidental), aquesta instal·lació va entrar 
en funcionament a mitjans dels anys 80, i tenia previst el 
seu tancament definitiu el desembre de 2010, després de 
successives pròrrogues en el seu tancament. Anualment 
rep unes 600.000 T d’escombraries, que representaven el 
90% dels residus municipals del Vallès Occidental.

A mitjans de l’any 2005, l’Agència de Residus de Cata-
lunya (ARC) va resoldre tancar l’abocador de Coll Car-
dús al cap de tres anys. En aquell mateix moment es va 
decidir també construir un Ecoparc al costat de l’aboca-
dor de Coll Cardús, entenent que les polítiques de resi-
du havien d’encaminar-se cap a minimitzar-lo i al mateix 
temps procedir a tècniques de màxima valorització del 
residu. Els compromisos assumits en aquell moment per 
l’ARC va ser que en el moment que entrés en funciona-
ment l’Ecoparc es procediria al tancament i restauració 
de l’abocador.

Per motius diversos el projecte es va anar endarrerint, i 
no és fins el juliol de 2008 que s’inicien les obres de cons-
trucció de l’Ecoparc de Vacarisses que adopta el nom de 
Centre de Tractament de Residus (CTR) amb la previ-
sió que el centre pogués entrar en funcionament l’octubre 
de 2009, finalment però s’inicien les proves de funciona-
ment a principis de 2010, i s’inaugura el CTR el setembre 
de 2010 que entra en funcionament el mes següent. És 
en aquest data que s’havia d’haver clausurat l’abocador i 
procedir a la seva restauració però això no ha estat així.

Aquesta instal·lació al llarg del temps ha anat produint 
molèsties als veïns de Vacarisses i de Viladecavalls, des-
prenent males olors, la intensitat dels quals ha variat en 
funció de les condicions atmosfèriques. En els darrers 
mesos els episodis de mala olor s’han intensificat, la qual 
cosa ha provocat la creació d’una plataforma ciutadana 
anomenada Prou Pudors.

Fent un seguiment d’on provenien les pudors d’aquests 
darrers episodis es va concloure que aquests venien mo-
tivats pel propi abocador i pel CTR, en aquest segon cas 
l’empresa gestora de la instal·lació va incorporar algunes 
mesures correctores que sembla que han tingut algun 
efecte, però la causa principal de les pudors és el propi 
abocador

L’entitat Prou Pudors ha esdevingut un agent actiu, i ha 
presentat una denúncia davant el Síndic de Greuges per 
incompliment reiterat dels terminis fixats per al tanca-
ment de la instal·lació.

Igualment a principis de maig la directora general de Qua-
litat Ambiental, Assumpta Farran, va informar a l’entitat i 
als regidors de medi ambient dels municipis de Vacarisses 
i Viladecavalls, que a partir del mes de juliol d’enguany 
hi hauria una millora notable pel que fa a les pudors de 
l’abocador i respecte al CTR que s’havien realitzat algu-
nes millores com és la instal·lació d’un nou biofiltre.

Fins ara no s’ha obtingut cap compromís del Departa-
ment sobre la data de tancament de l’abocador, tot i haver 
permès que s’hi segueixin abocant residus, i segons les 

informacions que disposem el mes d’agost de 2011 es van 
imposar mesures correctores a l’empresa quan es va de-
tectar que es treballava en més zones al descobert de les 
previstes en el centre, i se’ls va exigir que posessin bro-
cals a 44 de les 116 xemeneies de biogàs que hi ha en fun-
cionament per minimitzar-ne les males olors. Tot aquest 
seguit d’incerteses provoquen neguit en la ciutadania de 
Vacarisses i Viladecavalls atès que es segueixen produint 
pudors, i no sembla que l’empresa de motu propi tingui 
a bé evitar-les.

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: 

Primer. Al tancament immediat de l’abocador de Coll 
Cardús a Vacarisses, en el cas que aquest no pogués fer-se 
de manera immediata, el Govern presentarà un calendari 
de tancament de la instal·lació, i un calendari amb el pro-
grama i calendari de restauració de l’espai de l’abocador.

Segon. Intensificar els controls sobre la instal·lació de 
l’abocador de Coll Cardús, mentre no sigui clausurat, i 
del Centre de Tractament de Residus per tal de vetllar 
que les mesures correctores per evitar les pudors estiguin 
actualitzades i proposar-ne d’altres que es fessin necessà-
ries per evitar molèsties als veïns.

Tercer. En el termini de sis mesos el Govern de la Gene-
ralitat portarà al Parlament un projecte de llei sobre con-
taminació odorífera, que establirà els estàndards mínims 
de salut, i establirà mecanismes de protecció cap a la ciu-
tadania com són terminis curts per a resoldre les causes 
que comporten aquestes situacions i també un règim de 
sancions per als incompliments

Palau del Parlament, 29 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de llei de creació d’un impost a 
les grans fortunes
Tram. 250-01281/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 67046 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat, Joan Herrera Torres, president del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
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ciada davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost.

Exposició de motius

En el discurs del debat de política general celebrat al Par-
lament el vint-i-set de setembre de 2011 el president de la 
Generalitat, Artur Mas, va dir: 

«Ara bé, no podem negar que ens trobem en un moment 
de dificultats i per tant són temps d’un major compro-
mís i esforç per part de tots, però de manera especial, 
d’aquells que tenen una major capacitat econòmica. En 
aquest sentit, els anuncio que el Govern que presideixo és 
partidari de promoure la creació, amb caràcter temporal, 
d’una figura tributària de caràcter progressiu que gravi 
les grans acumulacions de rendes, allò que es coneix com 
l’impost sobre les grans fortunes. Quedi clar que es tracta 
d’un plantejament temporal i que aquesta figura tributà-
ria haurà de respectar el principi d’equitat, haurà d’estar 
dissenyada de manera que no tingui efectes no desitjats 
sobre el creixement econòmic i la recuperació, i haurà de 
tenir uns costos de gestió que no minvin la seva capacitat 
recaptatòria, que per definició sempre és escassa.

La manera d’implementar-se, s’ha d’analitzar. Com vos-
tès ja saben, per l’acord de finançament actual la Gene-
ralitat disposa d’una capacitat normativa molt limitada, 
però una cosa és l’estructuració legal d’aquesta figura tri-
butària, que ja la discutirem, amb independència de qui 
en sigui competent, i l’altra, és la voluntat del Govern 
de Catalunya, que els manifesto en aquests moments, 
d’abordar aquesta qüestió, que és clara i oportuna des 
d’un punt de vista pedagògic i de la necessària equitat.»

Aquesta intervenció inicial es va complementar amb di-
ferents declaracions de premsa en les quals el president 
va precisar algunes qüestions de l’anomenat impost sobre 
les grans fortunes, com que gravaria les rendes superiors 
a 500.000 euros anuals.

Des d’aleshores ençà res més s’ha sabut d’aquesta pro-
posta. El Govern no ha presentat cap proposta fiscal en 
aquest sentit, ben al contrari les mesures fiscals aprova-
des han estat taxes i impostos indirectes que afecten el 
conjunt de la població, com l’euro per recepta o les taxes 
de la justícia.

Impulsar un impost sobre les grans fortunes, més enllà 
de l’increment dels ingressos que pogués comportar, és 
un element d’equitat i de compromís de les rendes més 
altes en el combat contra la crisi econòmica, després 
d’unes mesures de retallades socials que han perjudicat 
el conjunt de les classes populars.

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: 

Presentar, en el termini de tres mesos, un projecte de llei 
per a la creació de l’impost de a les grans fortunes. L’im-
post serà progressiu i vinculat a l’acumulació de rique-
sa, gravant totes aquelles rendes superiors a partir dels 

500.000 euros anuals. Quedaran exemptes aquelles quan-
titats que es destinin a la inversió en activitats econòmi-
ques productives en territori de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2012

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

Proposta de resolució de rebuig a la retalla-
da pressupostària i al copagament en la sa-
nitat pública aprovats pel Govern de l’Estat
Tram. 250-01282/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 67078 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El passat 17 de maig, el Congrés dels Diputats va conva-
lidar el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de me-
sures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema 
Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les 
seves prestacions. Amb les modificacions aprovades el 
Govern de l’Estat pretén reduir la despesa sanitària en 
7.000 MEUR.

Aquest Reial Decret va ser aprovat sense debat ni acord 
amb els agents implicats de l’àmbit sanitari, les comuni-
tats autònomes i els grups parlamentaris. I suposa el ma-
jor atac que ha patit el model sanitari universal, públic i 
gratuït, amb un seguit de mesures que fan recaure la crisi 
financera en els sectors més empobrits de la societat i en 
les persones malaltes.

Entre d’altres mesures preveu una cartera comuna de ser-
veis dividida en tres modalitats: bàsica, suplementària i 
accessòria. A més d’una cartera de serveis complementa-
ris de les comunitats autònomes.

En la cartera comuna suplementària s’inclouran produc-
tes ortopèdics i dietètics (per prescripció mèdica). A més 
també del transport sanitari no urgent.

Per una pròtesi o per una cadira de rodes, que poden ser 
molt cares, un pensionista pagarà un 10% i un aturat un 
40%, amb una afectació molt gran pel subsidi d’atur o 
per la pensió.

No es concreta quines prestacions s’incorporaran a la car-
tera de serveis accessoris, també de copagament, que po-
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drà incloure tot servei que sigui de suport per a la millora 
d’una patologia crònica.

Això pot afectar de forma greu a la qualitat de vida (i fins 
i tot pot fer empitjorar les malalties) per exemple de per-
sones grans, persones amb malalties cròniques que re-
quereixen d’un determinat tractament per reduir els efec-
tes d’una patologia o necessiten transport sanitari per una 
diàlisi o per anar a rehabilitació.

Amb una simple ordre ministerial determinades presta-
cions podran passat de la cartera de serveis suplementa-
ris a la cartera de serveis accessoris.

El Decret llei també estableix l’increment del copaga-
ment farmacèutic per trams de renda i l’extensió del copa-
gament farmacèutic a les persones jubilades. I a Catalu-
nya més, es manté la taxa d’un euro per recepta, que es va 
aprovar en la Llei de mesures fiscals i financeres de 2012.

Un pensionista català pot acabar pagant 157 euros anuals 
o 277, segons el tram de renda, mentre que un pensionista 
de la resta de l’Estat pagarà entre 96 i 216 euros.

Però a més els pensionistes finançaran el sistema de sa-
lut. Quan les aportacions en la compra de medicaments 
passin del límit establert, aquests diners no seran retor-
nats fins sis mesos després. Cal recordar que el 70% dels 
pensionistes cobra menys de 1000 euros.

El repagament dels medicaments, per molt que es disfressi, 
no és progressiu, pagarà el mateix una persona que guanyi 
19.000 euros que una persona que en guanyi 99.000 euros.

I serà ineficaç, per la complexitat de la seva aplicació i 
perquè no reduirà l’ús innecessari de medicaments per-
què no són els ciutadans els que fan les receptes sinó els 
metges.

El conseller Mas Collell, ha criticat el Govern de l’Estat 
per la «timidesa» de les mesures aprovades i ha proposat 
el pagament de cinc euros per dia d’hospitalització i fer 
pagar a les persones amb un salari superior a 100.000 eu-
ros el 100% del cost dels medicaments receptats.

Els copagaments dels serveis sanitaris són una barrera 
d’accés a la salut que afecta l’equitat i l’eficiència del sis-
tema sanitari i es contrari al model sanitari català esta-
blert en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que preveu 
en l’article 23.1 que «totes les persones tenen dret a acce-
dir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanita-
ris de responsabilitat públics, en els termes que establei-
xen les lleis»; I en l’article 40.4 on clarament estableix 
que «els poders públics han de garantir la qualitat dels 
servi i la gratuïtat de l’assistència sanitària pública en els 
termes que estableix la llei».

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 manifesta: 

1) El rebuig a la retallada de 7.000 MEUR en sanitat pú-
blica aprovada pel Govern de l’Estat que afecten les com-
petències de les Comunitats Autònomes i en concret a les 
polítiques de la Generalitat de Catalunya i afecten l’equi-
tat, l’accessibilitat i la qualitat dels serveis públics de salut.

2) Donar ple suport a les paraules del president de la Ge-
neralitat en el debat d’investidura: «El Govern que aspiro 
a presidir no és partidari del copagament a la sanitat. Els 
principals usuaris del sistema són els jubilats, i la pensió 
mitjana en el nostre país és d’uns nou-cents euros al mes. 
El copagament afectaria la part més vulnerable de la nos-
tra població».

3) Reprova l’increment del copagament de medicaments 
i la introducció d’un copagament dels medicaments per 
les persones jubilades, previst en el Reial Decret 16/2012.

4) Expressa el rebuig a la introducció de fórmules de co-
pagament per la prestació de serveis sanitaris en el siste-
ma públic i, en contret, el pagament per estades hospita-
làries per discriminatoris i contraproduents.

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

5) A emprar els mitjans necessaris per garantir la gratu-
ïtat de la prestació ortoprotèsica i la prestació amb pro-
ductes dietètics i el transport sanitari no urgent.

6) A presentar un projecte de llei, per tràmit d’urgència, 
per deixar sense efecte la taxa –d’un euro per recepta– 
sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de la 
millora de la informació inherents al procés per a la pres-
cripció i dispensació de medicaments i productes sani-
taris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i ordres 
de dispensació, aprovada en la Llei de mesures fiscals i 
financeres de 2012.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre les gestions 
amb el Govern de l’Estat per a posar fi als pri-
vilegis de les confessions religioses
Tram. 250-01283/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 67079 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre de 2011 
de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i 
financera per a la correcció del dèficit públic, va aprovar, 
entre d’altres mesures que suposaven un important incre-
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ment dels impostos pel conjunt de la població, l’augment de 
l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) entre un 4% i un 10%.

L’apartat c de article 62 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Re-
guladora de las Hisendes Locals, estableix que estaran 
exempts del pagament de l’IBI els immobles «de l’Església 
Catòlica, en els termes previstos en l’Acord Espanyol i la 
Santa Seu sobre Afers Econòmics, de 3 de gener de 1979, 
i els de les associacions confessionals no catòliques legal-
ment reconegudes, en els termes establertes en els respec-
tius acords de cooperació subscrits en virtut d’allò que dis-
posa en l’article 16 de la Constitució.» 

Aquesta exempció total i permanent de la contribució 
territorial urbana afecta a temples i capelles, residències, 
oficines, seminaris, convents, habitatges, locals de tot ti-
pus, places d’aparcament i solars titularitat de l’Església 
Catòlica i d’altes confessions religioses.

L’exempció també s’estén, segons estableix l’article 62.2 
de l’esmentada llei als béns immobles que es destinin a 
l’ensenyament per centres docents acollits, totalment o 
parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la su-
perfície afectada a l’ensenyament concertat.

La Llei de Mecenatge i Fundacions consolida l’exemp-
ció de pagar l’IBI a les entitats sense finalitats lucratives, 
en els termes previstos en la normativa d’hisendes locals.

L’Església catòlica és una de les propietàries immobilià-
ries més important del país. La situació de privilegi que 
la normativa li atorga és un greuge pel conjunt de la ciu-
tadania, que ha de pagar un impost que s’ha vist substan-
cialment incrementat, en un moment on els qui més tenen 
–en aquests cas propietats immobiliàries– haurien de fer 
una major contribució als recursos públics.

Si s’apliqués l’IBI a les confessions religioses es calcula 
que es podrien recaptar al voltant de 3.000 milions d’eu-
ros arreu de l’Estat espanyol. L’exempció d’impostos com 
el de l’IBI agreuja, encara més, la situació de les finances 
municipals.

Els ajuntaments pateixen una difícil situació financera 
generada per la reducció dels ingressos i la necessitat ur-
gent per fer front a la despesa social per pal·liar les difi-
cultats econòmiques i socials que avui pateixen moltes 
famílies. Cal tenir en compte que les confessions religio-
ses reben la prestació dels serveis en igualtat de condici-
ons que la resta de ciutadania.

Els poders públics, en un Estat democràtic, laic i modern, 
han de garantir la plena igualtat de totes les confessions 
i les altres expressions de l’ideari de la ciutadania, en les 
seves relacions amb els poders públics.

L’ordenament jurídic ha de garantir que el tractament 
fiscal i de subvencions es realitzarà sense privilegis, en 
igualtat de condicions per a tota la ciutadania.

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

Proposta de resolució

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

1) Presentar a les Corts Generals un projecte de llei de 
modificació de la Llei d’Hisendes Locals i de la Llei de 
Mecenatge i Fundacions per suprimir l’exempció de l’IBI 
(impost de béns immobles rústics i urbans) a l’Església 
Catòlica i altres confessions religioses.

2) Presentar un projecte de Llei de llibertat ideològica, 
religiosa i de culte per posar fi als privilegis de les con-
fessions religioses i garantir la igualtat de tracte amb les 
entitats d’interès públic.

3) Derogar els Acords entre l’Estat Espanyol i la Santa 
Seu de 1976 i 1979, que tenen caràcter preconstitucional i 
no s’ajusten a un Estat aconfessional en establir privilegis 
per l’Església Catòlica.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Josep 
Vendrell Gardeñes, Jaume Bosch Mestres, diputats del 
GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la bonificació per 
recurrència del cost del peatge de l’autopista 
Pau Casals als usuaris residents al Garraf
Tram. 250-01284/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 67087 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat 27 de desembre el Govern de la Generalitat va 
aprovar el decret 427/ 2011 sobre les tarifes dels peat-
ges de la seva titularitat. De forma unilateral i sense con-
sultar als municipis dels territoris afectats ni a les orga-
nitzacions de consumidors i usuaris de els autopistes, el 
Govern va decretar una considerable pujada dels preus 
arribant en alguns casos al 6,7%.

Una de les comarques més afectades per aquesta pujada 
és la comarca del Garraf que compta amb dos peatges, 
un a l’entrada des del Baix Llobregat (Castelldefels - Sit-
ges) i un de sortida cap el Baix Penedès (Sitges-Vendrell). 
Aquesta és una situació que perjudica als usuaris habi-
tuals de l’autopista Pau Casals des de la seva entrada en 
funcionament, donada la inexistència d’una alternativa 
d’autovia lliure de peatge com es produeix en d’altres ter-
ritoris de Catalunya.

La situació de la comarca del Garraf és assimilable, en 
part, a la d’altres territoris de Catalunya, com és el cas de 
les comarques de la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Berguedà, 
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en relació al Túnel del Cadí. L’actual carretera C-31 molt 
millorada per les actuacions de la passada legislatura no 
pot encabir l’alt volum de trànsit que genera la mobilitat 
comarcal, ja sigui l’obligada dels residents habituals com 
la que genera una bona part de l’any l’activitat turística. 
És per això que es fa imprescindible aplicar una bonifica-
ció específica per aquells usuaris residents habituals de la 
comarca que necessiten traslladar-se fora de la comarca, 
ja sigui en direcció al Baix Llobregat i Barcelona com en 
direcció al Baix Penedès.

El decret 427/2011 del 27 de desembre estableix, a més, 
una nova modalitat de descomptes: descompte per recur-
rència (30%) per als usuaris habituals que facin més de 
16 viatges al mes (fins l’any passat eren 8 viatges al mes); 
descompte VAO (40%) per aquells vehicles amb 3 o més 
ocupants aplicable a partir de l’1 d’abril d’enguany i el 
descompte ECO (30%) aplicable, també des d’aquesta 
data, per a vehicles de baixa contaminació. Cal tenir pre-
sent que per ser beneficiari del descompte ECO, els usu-
aris hauran d’haver-se inscrit en el «Portal ECOVIA-T» 
gestionat per Tabasa.

El decret, a més, estableix una distinció que es un greu-
ge important entre els dos peatges de la comarca. Mentre 
que els usuaris del peatge Castelldefels –Sitges poden re-
bre les tres bonificacions, els usuaris Sitges-Vendrell no 
poden gaudir la bonificació de recurrència.

Cal tenir present que l’any 1994, el Govern va ampliar la 
concessió d’aquesta autopista en 17 anys més, allargant la 
concessió del 2022 al 2039 (inicialment era de 33 anys, 
de 1989 a 2022).

Actualment, i donada la greu situació de crisi que pateix 
el país i en especial la comarca del Garraf, l’augment de 
preus de l’autopista ha esdevingut un factor de pèrdua de 
competitivitat econòmica pel territori i ha produït un im-
pacte considerable en les rendes familiars i en l’activitat 
productiva dels petits empresaris. Considerem molt ne-
cessari modificar el decret 427/2011, del 27 de desembre, 
establint un descompte del 100% per recurrència als usu-
aris residents en la comarca. A aquest fet cal sumar-hi el 
greuge comparatiu de que tots dos peatges no han comp-
tat mai amb una tractament en matèria de bonificacions 
similar a d’altres peatges de la regió metropolitana.

Cal recordar que diferents ajuntaments de la comarca, 
en sessió plenària, s’han manifestat ja en el mateix sentit 
d’aquesta proposició.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a decretar la 
bonificació per recurrència fins al 100% del cost del pe-
atge als usuaris habituals de l’autopista Pau Casals re-
sidents a la comarca del Garraf al seu pas pels peatges 
Castelldefels-Sitges i Sitges-Vendrell de la C-32.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre la proposta 
d’agrupació dels partits judicials de Santa 
Coloma de Gramenet i Badalona
Tram. 250-01285/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 67088 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Agnès Pardell i Veà, 
diputada, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Els darrers dies hem tingut coneixement de la proposta 
del Consell General del Poder Judicial d’agrupar el partit 
judicial de Santa Coloma de Gramenet amb el partit ju-
dicial de Badalona

Els jutjats de Santa Coloma de Gramenet donen servei a 
una població de 124.318 habitants i en total hi ha 6 jutjats 
de primera instància i instrucció.

La proposta d’agrupar partits judicials, lluny d’aconse-
guir un estalvi, el que suposarà és un encariment de la 
justícia. Encareix els tràmits i els costos per a tothom, 
ciutadans, procuradors, advocats, a banda de la pèrdua 
de llocs de treball qualificats que significaria per a la co-
marca.

El Grup Parlamentari Socialista considera imprescindi-
ble que es garanteixi un fàcil accés a la justícia i que no 
s’allunyi a la ciutadania aquesta l’administració. Avui, 
més que mai, es requereix la modernització de la justí-
cia i la implantació de l’oficina judicial. L’administració 
ha de ser més àgil, eficaç i eficient i aquests objectius no 
s’assoleixen amb l’agrupació de partits judicials.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Aturar la proposta d’agrupació del partit judicial de 
Santa Coloma de Gramenet amb el de Badalona planteja-
da pel Consell General del Poder Judicial.

2. Exigir el manteniment de la distribució actual del par-
tit judicial de Santa Coloma de Gramenet atesa la funció 
que compleixen i les característiques i necessitats del ter-
ritori.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Agnès Pardell i Veà
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Escola Jacint Verdaguer, 
de la Granada
Tram. 250-01286/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 67091 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El municipi de la Granada compta actualment amb 
2.000 habitants, havent crescut en el darrers anys (2003-
2011) per sobre del 32%. El creixement de la població ha 
requerit d’una millora substancial dels diversos equipa-
ments destinats a l’atenció a les persones. De tal forma, 
s’han dut a terme millores en els equipaments culturals, 
esportius i sanitaris, entre d’altres. En canvi, no s’ha fet 
la mateixa millora en els equipaments educatius, tenint 
actualment una demanda d’escolarització superior als 
350 alumnes (població entre 0 i 14 anys).

El CEIP Jacint Verdaguer acull, en aquest curs, 170 alum-
nes i necessita d’un nou edifici. En els darrers anys, s’ha 
procedit a la instal·lació d’aules prefabricades per tal 
d’encabir el conjunt de la població escolar i donar-los 
la màxima qualitat en l’atenció educativa. Pel curs vi-
nent (2012-2013), l’escola ja compta amb la matricula-
ció de 28 nous alumnes. La xifra de creixement de la 
població en edat escolar, segons les dades del municipi, 
es mantindrà en uns nivells similars per al dos cursos 
següents.

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

El 3 de maig del 2012, en resposta a una pregunta parla-
mentària el Govern reconeix que «El Departament d’En-
senyament ja disposa del projecte executiu per la nova 
construcció de l’Escola Jacint Verdaguer al municipi de 
la Granada.» 

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a licitar, adju-
dicar i iniciar d’immediat el nou edifici de l’Escola Jacint 

Verdaguer de la Granada del Penedès per tal que estigui 
en funcionament el curs 2013-2014.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, Roberto E. Labandera Ganachipi, dipu-
tats del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
projecte i la construcció del nou edifici de l’Es-
cola Guerau de Peguera, de Torrelles de Foix
Tram. 250-01287/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 67092 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament d’Educació, durant la passada legislatu-
ra, va redactar el projecte per a la construcció d’un nou 
edifici escolar a Torrelles de Foix. L’edifici actual es tro-
ba en una situació que no respon a les necessitats pre-
sents ni futures del municipi, atenent a la previsió de 
creixement de la població en edat escolar en els propers 
anys, el que fa que aquesta actuació sigui prioritària.

L’any 2007 GISA va adjudicar la redacció del projecte 
bàsic del nou edifici escolar a l’empresa Llach Associats 
Arquitectura. Més endavant, el Departament d’Educació 
va presentar el projecte a l’AMPA i al Consell Escolar. En 
el transcurs d’aquell any el Departament es va adreçar 
a l’Ajuntament per informar de l’aturada de l’inici de la 
construcció del nou edifici.

Durant el mes de novembre de l’any 2010, el Director Ge-
neral de Serveis Territorials del Departament va informar 
a l’Ajuntament de Torrelles de Foix de la disponibilitat del 
Govern d’incloure la construcció del nou edifici escolar 
en el planejament previst de noves edificacions escolars.

A dia d’avui no es disposa encara d’un projecte de cons-
trucció del nou edifici de l’escola. Tampoc es disposa 
d’un calendari d’actuació en aquest sentit. Des del De-
partament d’Ensenyament s’ha indicat que l’execució de 
les obres es duria a terme quan la disponibilitat pressu-
postaria ho permetés.

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 aprovar el projecte de construcció del nou edifici 
de l’Escola Guerau de Peguera de Torrelles de Foix, i a li-
citar, adjudicar i iniciar les obres per tal que pugui entrar 
en funcionament durant el curs 2013-2014.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, Roberto E. Labandera Ganachipi, dipu-
tats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’Escola Municipal d’Art Arsenal, de Vilafran-
ca del Penedès, en escola superior d’arts i 
de disseny
Tram. 250-01288/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 67093 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’Escola Municipal d’Arts «Arsenal» de Vilafranca del 
Penedès té una trajectòria de 40 anys en la formació de 
disciplines artístiques. Va néixer l’any 1971 a Sant Sadur-
ní d’Anoia, sota l’orientació i l’assessorament pedagògic 
de l’escola Massana de Barcelona. L’any 1978, l’Escola 
assolí el reconeixement oficial com a escola d’Arts Apli-
cades i Oficis Artístics en les especialitats de Disseny 
Gràfic, Procediments Pictòrics, Esmalts, Joieria i Cerà-
mica. El reconeixement per part del Ministeri d’Educa-
ció va permetre oferir la titulació oficial de Graduat en 
Arts i Oficis artístics, a la vegada que vinculava acadèmi-
cament l’Escola a l’Escola Llotja de Barcelona.

L’any 1982 es traslladà l’Escola a Vilafranca del Pene-
dès. La reforma de la LOGSE i la conseqüent desapa-
rició dels estudis d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, feu 
que el 1999 l’Escola iniciés un procés de transformació 
per adaptar-se a la nova ordenació dels ensenyaments ar-
tístics. Amb aquesta vocació va néixer el mateix any el 
Projecte Arsenal.

Arsenal integra en un únic ens l’Escola d’Art, el Servei 
d’Informació i Documentació i el Servei d’Activitats, a 
fi de crear una entitat oberta i flexible capaç de generar 
nous recursos formatius, impulsar la creació de projectes 
artístics així com fer viables les propostes existents.

És en aquell moment, l’any 1999, quan l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès va assumir plenament la titula-
ritat de l’Escola amb la voluntat de convertir-la en una 
plataforma activa i propera per a l’activitat artística de 
la comarca. 

L’Escola actualment està oferint formació de grau mitjà 
en diverses disciplines artístiques: Autoedició, Revesti-
ments Murals, Procediments de Joieria i Terrisseria. Ai-
xí, també, s’imparteixen tres cicles de grau superior: Ce-
ràmica Artística, Gràfica Publicitària i Joieria Artística. 
Cal destacar que és la única escola a Catalunya que im-
parteix tot el cicle de joieria.

L’Escola i la seva comunitat educativa volen impulsar el 
pas d’«Escola d’Arts» a «Escola d’Arts Superior de Dis-
seny». La normativa actual (adaptació al Pla Bolonya) 
ho permet. Els estudis impartits seran equivalents a es-
tudis universitaris, amb l’obtenció d’un títol homologat. 
Es tractaria de cursos de 240 crèdits, enlloc dels 120 crè-
dits que s’estan impartint actualment. L’escola compta 
actualment amb el nivell professional, els equipaments 
i l’experiència i capacitat docents per fer front al nou de-
safiament.

El Grup Parlamentari Socialista considera prioritari per 
aquest projecte el suport del Govern de la Generalitat. A 
banda de la seva significació en la consolidació d’un cen-
tre de formació de grau mitjà i superior a Vilafranca del 
Penedès, el nou projecte significaria la potenciació dels 
estudis superiors de nivell artístic al mateix Penedès (tant 
l’Alt i com el Baix) i a les comarques veïnes de l’Anoia, 
del Garraf, del Baix Llobregat i de l’Alt Camp.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a donar suport a la conversió de l’Escola d’Art Arse-
nal de Vilafranca del Penedès en Escola d’Arts Superior 
de Disseny i a establir, per aquest fi, una partida específi-
ca en el pressupost de l’any 2013.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel Font 
i Cardona, Roberto E. Labandera Ganachipi, diputats del 
GP SOC
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del suport econòmic a l’Escola Municipal 
d’Art Arsenal, de Vilafranca del Penedès, i la 
potenciació de l’oferta formativa
Tram. 250-01289/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 67094 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’Escola d’Arts Arsenal és un centre educatiu de titula-
ritat municipal que enguany celebra el seu 40è aniversa-
ri. L’Escola té un prestigi reconegut internacionalment, 
ja què ha rebut diferents premis nacionals i internacio-
nals, sobretot en els camps de la ceràmica i de la joieria. 
A més, alguns dels estudis impartits a Vilafranca del Pe-
nedès no s’ofereixen a la resta del país i, per això, a la ciu-
tat venen a estudiar –i en alguns casos a residir– joves de 
les comarques veïnes, d’arreu de Catalunya i d’Espanya 
i, en alguna ocasió, de l’estranger. Aquest fet ens demos-
tra que l’Arsenal situa Vilafranca i el Penedès en el mapa 
cultural i artístic dels ensenyaments de prestigi.

La política de retallades de subvencions als centres edu-
catius practicada per l’actual Govern de la Generalitat ha 
fonamentat la decisió municipal de suprimir els estudis 
de ceràmica i de revestiment mural que es venien impar-
tint des de fa temps a la citada escola. A aquest fet tan 
greu, se suma la manca de defensa i d’impuls de l’Escola 
per part de l’actual equip de govern local.

El Grup Parlamentari Socialista defensa el manteniment 
i la potenciació de l’escola d’art Arsenal per la seva oferta 
formativa de grau (mig i superior) equivalents a una for-
mació superior. Considera, a la vegada, que ha de ser una 
prioritat el fet de potenciar l’escola com la via més real de 
posicionar Vilafranca del Penedès entre les ciutats amb 
una oferta de formació superior especialitzada.

Cal destacar que el fet de suprimir els cicles formatius de 
ceràmica i revestiment mural no suposen un estalvi eco-
nòmic significatiu ja que en l’itinerari formatiu es com-
parteixen recursos amb les altres línies formatives, i en 
canvi té un elevat cost d’oportunitat si es vol impulsar la 
capital penedesenca dins l’àmbit de l’oferta formativa su-
perior. No és comprensible que el Govern de la Generali-
tat no aposti per continuar diversificant i descentralitzant 
la formació de grau mitjà i superior. I és per això, que 
es considera prioritari el manteniment dels recursos que 
el Govern de la Generalitat aportava fins el moment per 
mantenir l’oferta existent.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
el suport econòmic i pressupostari i a potenciar l’ofer-
ta formativa a l’Escola d’Arts Arsenal de Vilafranca del 
Penedès, així com a garantir la continuïtat dels estudis 
(cicles formatius mitjà i superior) de ceràmica i revesti-
ment mural.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, Roberto E. Labandera Ganachipi, dipu-
tats del GP SOC

Proposta de resolució sobre el finançament 
del transport escolar gratuït a la Garrotxa
Tram. 250-01291/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 67098 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Decret 161/1996, de 14 de maig, regula el servei esco-
lar de transport per als alumnes d’educació obligatòria 
que s’han de desplaçar fora del seu municipi de residèn-
cia i preveu, en la seva disposició addicional primera, que 
«quan les necessitats d’escolarització en un determinat 
municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les consigna-
cions pressupostàries existents, es podrà facilitar el ser-
vei escolar de transport a l’alumnat d’educació obligatò-
ria que s’hagi de desplaçar a centres docents del mateix 
municipi però distants del seu lloc de residència».

En aquest supòsit es troben els alumnes del municipi de 
la Vall d’en Bas, a la comarca de la Garrotxa.

El municipi de la Vall d’en Bas està format pels set nu-
clis agregats de Joanetes, Hostalets, El Mallol, La Pinya, 
Puigpardines, Sant Esteve i Sant Privat.

L’escola Verntallat es troba situada al límit del perímetre 
del terme municipal, al costat del municipi de les Preses, 
en la carretera de Sant Privat i a una distància important 
respecte els nuclis als quals dona servei. Aquestes distàn-
cies poden anar del quilòmetre respecte El Mallol fins als 
sis quilòmetres respecte Els Hostalets.
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Els desplaçaments diaris als que es veuen obligats els 
alumnes respecte el seu centre escolar de primària entra 
plenament en els supòsits d’excepcionalitat que contem-
pla el Decret 161/1996, atès que la particularitat geogràfi-
ca del municipi els obliga a fer llargs desplaçaments amb 
transport escolar que, en tractar-se el mateix municipi, 
no és considerat gratuït

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: 

1. A considerar dins les excepcionalitats previstes en el 
Decret 161/1996 la particularitat geogràfica dels nuclis 
del municipi de la Vall d’en Bas i a incorporar els esco-
lars d’aquest municipi dins l’addenda econòmica d’En-
senyament per a finançar el transport escolar gratuït a la 
comarca de la Garrotxa.

Palau del Parlament, 29 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 sobre de reconeixe-
ment de l’estelada com a bandera històrica 
catalana
Tram. 250-01292/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 67099 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

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

No és un fet aïllat que es sancioni als seguidors dels di-
ferents Clubs de Futbol catalans que per motiu d’exhibir 
banderes independentistes (estelades) en els camps d’al-
tres indrets de l’Estat Espanyol. És freqüent que la segu-
retat dels diferents estadis primerament obliguin a retirar 
o requisin les estelades. En cas l’aficionat es negui a re-
tirar o lliurar-los l’estelada, aquest és expulsat de l’estadi 
i més tard rep una notificació de sanció per un mínim de 
3.000 euros.

A partir d’una interpretació molt qüestionable, múltiples 
Delegacions del Govern central a proposta de la Comis-
sió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la 
intolerància en l’esport sancionen l’exhibició de banderes 

independentistes catalanes al·legant que s’infringeix l’ar-
ticle 7.1.c de la Llei estatal 19/2007 contra la violència, el 
racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport. Aquest 
precepte resa el següent: «1. Es condición de permanen-
cia de las personas espectadoras en el recinto deportivo, 
en las celebraciones deportivas, el no practicar actos vi-
olentos, racistas, xenófobos o intolerantes, o que inciten 
a ellos, conforme a lo definido en los apartados primero 
y segundo del artículo 2 de la presente Ley; en particu-
lar: (c) No exhibir pancartas, banderas, símbolos u otras 
señales que inciten a la violencia o al terrorismo o que 
incluyan mensajes de carácter racista, xenófobo o into-
lerante.»

– L’estelada, com a bandera històrica i actual que simbo-
litza el moviment independentista català, representa un 
anhel i una reivindicació democràtica, legítima, legal i 
no violenta. L’exhibició de banderes independentistes ca-
talanes, és a dir, estelades, no incita de forma antijurídica 
a la violència ni inclou cap missatge racista, xenòfob o 
intolerant. Si eventualment del fet d’exhibir una estela-
da pogués derivar-se’n una resposta violenta per part de 
l’afició local, tal violència en tot cas caldria imputar-la 
a aquells aficionats locals que reaccionen violentament 
a l’exhibició d’aital estelada. Mai viceversa. És a dir, no 
és suficient una mera incitació a la violència per complir 
el tipus de l’article 7 ara citat. Cal que aquesta incitació 
a la violència tingui cert component antijurídic. A tall 
d’exemple, hom es pregunta si també seria una conduc-
ta punible l’exhibició d’una bandera del moviment Gay o 
una bandera que contingués la creu de David per incitar 
a la violència?

El problema no rau en la Llei estatal 19/2007 contra la 
violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’es-
port sinó en la interpretació en fan els òrgans estatals que 
proposen i imposen les sancions en qüestió. Tal com ja 
s’ha pogut llegir, l’article 7 de la referida Llei estatal no 
és problemàtic més enllà del marge d’apreciació sancio-
nadora que atribueix a l’Administració estatal. El Preàm-
bul de la Llei estatal 19/2007 ha d’ésser un far a l’exercici 
d’aquesta potestat sancionadora per part dels òrgans es-
tatals: «En España y en Europa, el deporte, en suma, es 
una actividad de personas libres, en una sociedad abierta, 
basada en el respeto de la diversidad e igualdad entre las 
personas.» «Un espacio de encuentro en el que deportis-
tas profesionales y aficionados espectadores y directivos, 
así como el resto de agentes que conforman el sistema de-
portivo español respeten los principios de la ética depor-
tiva y el derecho de las personas a la diferencia y la diver-
sidad.» «Ninguna raza, religión, creencia política o grupo 
étnico puede considerarse superior a las demás. Y en este 
aspecto, lo que ocurra en el deporte ha de reflejar los va-
lores en que se sustenta nuestra convivencia democráti-
ca.» «El deporte es un lenguaje universal que se entiende 
en todos los idiomas, por eso constituye en sociedades 
multiétnicas un poderoso factor de integración intercultu-
ral, que favorece el desarrollo de identidades múltiples e 
incluyentes, que refuerzan la cohesión y la convivencia 
social de sociedades pluralistas y complejas.»

La reivindicació independentista queda dit pel Tribunal 
Constitucional en múltiples ocasions (inter alia, SSTC 
48/2003, 103/2008 i 31/2010) que és una demanda demo-
cràticament i constitucional legítima. Conseqüentment 
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l’estelada, com a símbol de tal reivindicació, ha d’ésser ple-
nament respectada. A més, el mateix Tribunal t’he dit que 
la democràcia espanyola no és una democràcia militant.

Pel que fa al dret fonamental a la llibertat d’expressió, 
és doctrina consolidada del Tribunal Europeu de Drets 
Humans (Tribunal d’Estrasburg) que: Al amparo del artí-
culo 10.2 (dret a la llibertat d’expressió) es válido no sólo 
para las informaciones o ideas que son favorablemente 
recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, 
sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofen-
den al Estado o a una fracción cualquiera de la población. 
Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el 
espíritu de apertura, sin las cuales no existe una «soci-
edad democrática» (Cas Handyside contra Regne Unit. 
Sentència de 7 Desembre de 1976 TEDH 1976\6. Apartat 
49). L’article 10.2 de la Constitució estableix que els drets 
fonamentals s’interpretaran de conformitat amb els trac-
tats internacionals sobre les mateixes matèries ratificats 
per l’Estat Espanyol. A partir d’aquest article la doctrina 
jurisprudencial i acadèmica dóna força interpretativa in-
terna a les sentències del Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans. Ergo, l’exhibició de l’estelada no pot ésser un fet 
punible per part de l’Estat espanyol.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1) Reconeix l’Estelada com a bandera històrica catalana 
que representa un anhel i una reivindicació democràtica, 
legítima, legal i no violenta.

2) Condemna les vertaderes manifestacions que enal-
teixen la violència, el racisme, la xenofòbia i els totali-
tarismes antidemocràtics. Concretament en el món de 
l’esport, comparteix l’esperit de la Llei estatal 19/2007 
llegida segons el seu Preàmbul.

3) Insta al Govern de la Generalitat, i concretament a la 
Conselleria d’Interior, a fer les gestions oportunes davant 
del Govern de l’Estat per procurar que els aficionats ca-
talans no siguin impedits ni sancionats pel fet d’exhibir 
estelades en altres camps de futbol de l’Estat, així com 
en altres manifestacions esportives. El Govern de la Ge-
neralitat ha de vetllar perquè els ciutadans de Catalunya 
no siguin pertorbats indegudament en el seu exercici del 
dret a la llibertat d’expressió.

Palau del Parlament, 29 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 els serveis de 
transport públic entre el Baix Llobregat nord, 
Martorell i Barcelona
Tram. 250-01293/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 67104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

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 Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per què 
es garanteixi el bon funcionament del servei de transport 
col·lectiu de passatgers per carretera entre Esparreguera 
i Barcelona, i entre Esparreguera i Martorell, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.

Exposició de motius

El transport públic entre Esparreguera i la capital del pa-
ís és essencial per garantir la qualitat de vida i la compe-
titivitat no només d’aquesta vila sinó també de bona part 
de del Baix Llobregat Nord.

L’única alternativa de transport públic tant a Barcelona, 
com a Martorell és el transport en autobús, que Trans-
ports Públics de Catalunya presta a través de la concessi-
onària Monbús - Hispano Igualadina. És un servei molt 
utilitzat fonamentalment el trajecte a Martorell, ja que en 
aquest indret és on es concentren tots els servies comar-
cals, ambulatori, hospital, jutjats, Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC).

A Esparreguera també existeix el transport públic a tra-
vés de la mateixa concessionària Monbús - Hispano Igua-
ladina a la Universitat Autònoma, amb dos viatges al dia 
al matí i al migdia. I pel que fa al servi nocturn solament 
n’hi ha dos que passen per totes les poblacions i triga d ues 
hores.

En el últims anys l’empresa concessionària ha variat suc-
cessivament els horaris amb l’objectiu de concentrar el 
passatge i d’eliminar uns pocs serveis, en contra de les 
previsions del Pla de Transports de Viatgers de Catalu-
nya que estableixen que cal millorar la freqüència de pas. 
Al ser un servei molt utilitzat en especial a les hores pun-
ta, això provoca que molt sovint, i en especial els pri-
mers mesos de curs, desenes d’usuaris no puguin agafar 
l’autocar i hagin de quedar a terra perquè aquest està ple. 
Aquesta manca de places en les expedicions a partir de 
les 7:10h i 7:20h s’arrossega amb efecte dominó a les ex-
pedicions següents (7:40h i 8:10h).

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



11 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 331

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 61

Proposta de resolució

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

Primer: Intensificar la inspecció i seguiment del servei 
de transport per carretera entre Esparreguera i Barcelo-
na, i entre Esparreguera i Martorell.

Segon: Adoptar les mesures adients per a garantir la seva 
correcta prestació a fi que es cobreixi de forma adequada 
la demanda de mobilitat existent amb la disposició d’un 
nombre de places suficient especialment en hora punta.

Tercer: Analitzar en els instruments de planificació dels 
serveis de transport públic les necessitats de desplaça-
ment entre la comarca del Baix Llobregat Nord (Abre-
ra, Esparreguera, Collbató) amb Martorell i Barcelona al 
llarg de l’any 2012.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les resolucions del Parlament amb re-
lació a les obres de construcció de l’edifici 
nou de l’Escola Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-01294/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 67246 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquesta legislatura 
tres propostes de resolució relatives a l’inici de les obres 
de l’edifici nou de l’escola Lola Anglada de Badalona i al 
manteniment del centre: les resolucions 344/IX i 345/IX 
del 27 d’octubre de 2011 que insten el Govern a concretar 
i comunicar immediatament a l’Ajuntament de Badalona 
i a la comunitat educativa la data d’inici de les obres i 
el funcionament de la segona ampliació de l’Escola Lola 
Anglada al parc de ca l’Arnús, a iniciar sense demora el 
2012 les obres d’ampliació de l’escola per a tenir-les aca-
bades per al curs 2013-2014 i a vetllar perquè es facin les 
actuacions de manteniment de l’edifici actual de l’esco-
la i les de dotació i arranjament exterior de l’edifici nou 
perquè es pugui desenvolupar el projecte educatiu amb la 
qualitat necessària; i la resolució 403/IX de desembre de 
2011 de desbloqueig de les obres d’ampliació.

El curs s’acaba, els alumnes ja haurien de ser en l’edifi-
ci nou des d’aquest curs i, a més, des del proppassat di-
jous dia 24 de maig de 2012, el centre s’ha vist obligat a 
prescindir de la segona planta de l’edifici originari el mes 
que resta de curs i el centenar d’alumnes de primària que 
feien les classes de la 2a planta de l’edifici de primària 
de l’escola Lola Anglada de Badalona (Barcelonès) estan 
fent les seves classes en l’Aula de reforç i la biblioteca de 
la 1a planta de l’edifici i a la sala d’usos múltiples, l’aula 
de plàstica i l’aula de l’AMPA del vestíbul planta baixa a 
causa d’uns despreniments les nits del 22 i 23 de maig al 
cel ras de la 2a planta.

El tancament de la 2a planta i el canvi d’ubicació dels 
alumnes, suposa a més del trasllat de les classes esmen-
tat anteriorment, que les especialitats de música, anglès 
i plàstica es facin a partir d’ara a les mateixes classes. El 
reforç i l’educació especial s’haurà de fer a l’aula d’infor-
màtica, sala de professors o dintre del mateix grup.

El 23 de maig al matí un equip de l’Ajuntament va picar 
les parts malmeses, per evitar més despreniments. A la 
tarda del mateix dia, el Departament d’Obres i Manteni-
ment de l’Ajuntament, va decidir per motius de seguretat 
tancar la planta. L’Ajuntament posarà una doble xarxa de 
seguretat al sostre com a protecció de possibles despre-
niments. El fals sostre malmès de la 2a planta no forma 
part de la part estructural de l’edifici (que està en condi-
cions correctes quant a bigues, fonaments i teulada) està 
format per un xarxa feta amb canyís enguixat collat a les 
bigues de fusta de la teulada per uns filferros. Aquesta 
estructura és la que està malament i necessita reparació.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Complir de manera immediata les resolucions 344/IX, 
345/IX i 403/IX d’octubre i de desembre de 2011 per tal 
que es concreti i comuniqui immediatament a la comu-
nitat educativa de Badalona la data d’inici de les obres i 
el funcionament de la segona ampliació de l’Escola Lola 
Anglada al parc de ca l’Arnús, a iniciar sense demora el 
2012 les obres d’ampliació de l’escola per a tenir-les aca-
bades per al curs 2013-2014 i a vetllar perquè es facin les 
actuacions de manteniment de l’edifici actual de l’esco-
la i les de dotació i arranjament exterior de l’edifici nou 
perquè es pugui desenvolupar el projecte educatiu amb la 
qualitat necessària.

2. Vetllar i col·laborar perquè s’iniciï de manera urgent la 
reparació del fals sostre malmès de la 2a planta de l’esco-
la Lola Anglada.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre el servei de 
transport públic per carretera entre Abrera 
i Barcelona
Tram. 250-01295/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 67282 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

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 Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per què 
es garanteixi el bon funcionament del servei de transport 
col·lectiu de passatgers per carretera entre Abrera i Bar-
celona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El transport públic entre Abrera i la capital del país és 
essencial per garantir la qualitat de vida i la competitivi-
tat no només d’aquesta vila sinó també de bona part de la 
comarca del Baix Llobregat nord.

La connexió ferroviària de les poblacions del Baix Llo-
bregat Nord, en concret des d’Abrera a Barcelona està 
mancada d’uns serveis de qualitat, els darrers anys el 
temps utilitzat en el recorregut ha augmentat considera-
blement a l’haver-se disminuït o anul·lat els semidirectes.

L’altra alternativa de transport públic amb Barcelona és 
el transport en autobús, que Transports Públics de Cata-
lunya presta a través de la concessionària Monbús - His-
pano Igualadina. És un servei força utilitzat, en especial 
per estudiants dels campus Diagonal de la UB i la UPC, 
i també per molts treballadors que s’han de desplaçar a la 
zona sud de Barcelona.

En el últims anys l’empresa concessionària ha variat suc-
cessivament els horaris amb l’objectiu de concentrar el 
passatge i d’eliminar uns pocs serveis, en contra de les 
previsions del Pla de Transports de Viatgers de Catalu-
nya que estableixen que cal millorar la freqüència de pas. 
Al ser un servei molt utilitzat en especial a les hores pun-
ta, això provoca que molt sovint, i en especial els pri-
mers mesos de curs, desenes d’usuaris no puguin agafar 
l’autocar i hagin de quedar a terra perquè aquest està ple. 
Aquesta manca de places en les expedicions a partir de 
les 7:10h i 7:20h s’arrossega amb efecte dominó a les ex-
pedicions següents (7:40h i 8:10h).

Segons diverses persones usuàries en alguns moments ha 
arribat a esgotar-se els fulls de reclamacions. Així ma-
teix s’han produït pica-baralles entre el personal de l’em-
presa i les persones usuàries que, repetidament, veuen al-
terat el seu dia a dia.

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: Intensificar la inspecció i seguiment del servei 
de transport per carretera entre Abrera i Barcelona.

Segon: Adoptar les mesures adients per a garantir la seva 
correcta prestació a fi que es cobreixi de forma adequada 
la demanda de mobilitat existent amb la disposició d’un 
nombre de places suficient especialment en hora punta.

Tercer: Analitzar en els instruments de planificació dels 
serveis de transport públic les necessitats de desplaça-
ment entre les poblacions del Baix Llobregat Nord i la 
ciutat de Barcelona al llarg de l’any 2012.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la proposta de 
cabal ecològic de l’Ebre
Tram. 250-01296/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 67385 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El 25 d’abril, la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(CHE) va presentar la proposta del Pla Hidrològic de la 
conca de l’Ebre en la reunió de constitució del Consejo 
del Agua de la demarcació. La proposta, que es troba ac-
tualment en fase d’exposició pública, fixa entre altres co-
ses els cabals ecològics per a la conca de l’Ebre.

Veiem amb preocupació el punt de partida de la propos-
ta, que queda molt lluny dels cabals plantejats tant pels 
científics experts en la matèria, amb l’objectiu principal 
de complir la Directiva Marc de l’Aigua que fixa com a 
prioritari el bon estat ecològic dels rius, com la de pròpia 
CHE en una proposta del 2008.

La CHE, junt amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 
va realitzar el 2008 una proposta de cabals de manteni-
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ment, cabals regeneradors per a situacions d’avingudes 
i cabals de continuïtat en situació de sequera per al riu 
Segre i afluents catalans de l’Ebre. La proposta actual de 
cabals ecològics del PHN, però, no té res a veure amb 
l’esmentat informe. Per al riu Noguera Ribagorçana és 
dues terceres parts inferior a la proposta formulada per 
l’ACA i la CHE al 2008. Per al riu Noguera Pallaresa no 
estableix cap cabal ambiental. I passa el mateix amb al-
guns trams d’altres rius, o molts dels embassaments. No 
s’entén que havent un estudi codirigit per la CHE en què 
es proposen una sèrie de cabals ambientals, ara no se’l 
tingui en compte. A més, la CHE encara no ha fet públics 
els estudis tècnics de base que ha utilitzat per a determi-
nar els cabals ecològics.

La proposta actual de la CHE estableix un cabal ecolò-
gic per al riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida, i 
40 km aigües avall fins a Seròs, modulat tan sols entre 
5 i 10 m3/s. El Ple de l’Ajuntament de Lleida va aprovar 
una moció el 25/3/2011, amb l’acord de tots els grups i el 
suport de la societat civil, relativa al cabal ecològic del 
Segre així com sobre el seu bon estat qualitatiu, que ins-
tava a demanar a la Confederación Hidrográfica del Ebro 
que fixés el cabal de manteniment del riu Segre al seu pas 
per Lleida d’una manera científicament justificada, amb 
criteris ambientals i calculats en base a una escala que 
contempli tots los trams del riu al seu pas per Lleida, i no 
únicament en el tram urbà, de manera que es mantingui 
una mínima estructura i funcionament del sistema fluvial 
en tot el seu trajecte, tal i como ho determina la Directiva 
Marc de l’Aigua.

En el cas de l’últim tram de l’Ebre, la Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, comissió mixta en-
tre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de 
Catalunya, va realitzar una proposta de cabals ambien-
tals de 12.783 Hm3, 9.691 Hm3 i 7.305 Hm3 en funció de 
la tipologia de l’any hidrològic; és a dir, establia un cabal 
mínim que oscil·laria entre els 396,9 m3/s per a un any 
humit, els 300,6 m3/s en un any mitjà i els 226,7 Hm3/s en 
un any sec. La CHE proposa actualment un cabal varia-
ble que va dels 80 m3/s als 155 m3/s.

Ens trobem davant d’una proposta que atempta contra 
la Directiva Marc de l’Aigua, proposant uns cabals eco-
lògics clarament insuficients, que primen el mercadeig 
d’aigües per sobre del benestar de l’ecosistema fluvial, 
més en el cas del Delta, que és un sistema molt fràgil, so-
ta el perill de la regressió i subsidència, erosió costanera 
i salinització.

Segons els Ministre d’agricultura, alimentació i medi 
ambient, la proposta busca un equilibri entre el bon estat 
ecològic i les demandes actuals i futures, però es que la 
prioritat hauria de ser l’equilibri de l’ecosistema, i l’es-
talvi i l’eficiència en les demandes actuals i futures, tal i 
com sostenen la Nueva Cultura del Agua. No és el mateix 
equilibrar la disponibilitat dels recursos hídrics que op-
timitzar la gestió dels mateixos. Simplement es tracta de 
passar de la gestió de l’oferta a la gestió de la demanda 
sota criteris de racionalitat, estalvi i eficiència en la seva 
gestió.

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

Proposta de resolució

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

1) Realitzar una nova proposta de cabals ecològics en el 
marc del PHN de la conca de l’Ebre, en base a criteris ci-
entífics i que tinguin com a objectiu principal el correcte 
funcionament de l’ecosistema i habitabilitat de la fauna, 
amb la finalitat d’assumir el bon estat de les masses d’ai-
gua d’acord amb els criteris i indicadors ecològics esta-
blerts en la Directiva Marc de l’Aigua..

a) En concret, es basarà en la proposta del 2008 de la 
CHE i l’ACA sobre cabals de manteniment, cabals rege-
neradors per a situacions d’avingudes i cabals de conti-
nuïtat en situació de sequera per al riu Segre i afluents 
catalans de l’Ebre, proposant cabals ecològics per a tots 
els rius, sense que quedin trams sense fixar, i tots els em-
bassaments.

b) En concret, en el tramo últim de l’Ebre, la CHE incor-
porarà la proposta de cabals ecològics de la Comissió per 
a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.

2) Publicar els estudis tècnics de base utilitzats para esta-
blir el règim de cabals ecològics.

3) Tenir especialment en compte les opinions dels cien-
tífics i entitats ambientals competents en la matèria en el 
tràmit d’exposició pública del PHN de la conca de l’Ebre

Palau del Parlament, 30 de maig de 2012

Joan Herrera Torres, president GP ICV-EUiA; Dolors Ca-
mats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan Boada Maso-
liver, Jaume Bosch Mestres, Mercè Civit Illa, Hortènsia 
Grau Juan, Laura Massana Mas, Salvador Milà Solsona, 
Jordi Miralles Conte, Josep Vendrell Gardeñes, diputats 
GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una nova passera sobre el Fluvià al sector 
de les Tries, d’Olot
Tram. 250-01297/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 67406 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

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’any 2009 l’Agència Catalana de l’Aigua va enderrocar 
l’antiga passera sobre el riu Fluvià a l’altura del sector de 
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les Tries d’Olot. Les obres de construcció d’una nova es-
tació d’aforament de l’ACA van obligar a eliminar l’ante-
rior passera i l’agència va habilitar, a pocs metres de dis-
tància, una passera provisional que havia de tenir servei 
fins a la construcció de la nova i definitiva.

Aquest mes de maig l’ACA ha anunciat, però, que desis-
teix de fer la construcció de la nova passera i que al ma-
teix temps retirarà la provisional pel risc que suposa en 
cas d’una riuada.

La passera de les Tries ha format part d’aquest paisatge 
en els darrers anys i és un element molt popular a la zona, 
però el més important és que és un pas obligat per als vi-
sitants que van a la zona a passejar o fan ús d’una de les 
fonts més representatives i popular de la ciutat. També 
és punt de pas cap a una de les zones esportives del Club 
Natació Olot i cap el sector de la muntanya i la font de la 
Salut, al volcà Bisaroques.

Com es veu, doncs, la passera de les Tries no és en abso-
lut un element en desús, sinó que s’ha utilitzat i s’utilitza 
per a salvar la llera del Fluvià en un espai molt freqüentat 
pels olotins i usuaris de la zona.

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 mantenir el compromís de construcció de la nova pas-
sera sobre el riu Fluvià al sector de les Tries d’Olot i a or-
denar a l’Agència Catalana de l’Aigua que executi aquesta 
obra dins les seves prioritats.

Palau del Parlament, 31 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 sobre la recuperació 
de dos dibuixos de l’arquitecte Antoni Gaudí
Tram. 250-01298/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 67408 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent, sobre la recuperació de dos dibui-
xos de l’arquitecte Antoni Gaudí, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El 25 d’abril passat, diversos mitjans de comunicació es 
van fer ressò de la subhasta, a la casa Balcils de Barcelo-
na, de dos dibuixos de l’arquitecte Antoni Gaudí. Aquests 
dibuixos, pintats sobre fotografies de la maqueta polifu-
nicular fetes entre el 3 de setembre de 1910 i el 31 de març 
de 1911, reprodueixen com hauria estat l’exterior i l’inte-
rior de la Colònia Güell si hagués estat acabada (com és 
prou sabut, només es va construir la Cripta).

El juliol del 1936, amb l’esclat de la Guerra Civil, els di-
buixos (juntament amb d’altres documents i objectes) 
van amagar-se als soterranis i carboneres de Can Soler 
de la Torre. Una vegada finalitzat el conflicte, bona part 
d’aquell material es va recuperar, però els dibuixos no 
van aparèixer i es van donar per perduts. Posteriorment, 
s’ha tingut coneixement que la nova propietària de la ma-
sia de Can Soler (que l’havia adquirit als descendents del 
comte Güell el 1962) va localitzar aquests dibuixos, però 
no ho va comunicar ni, òbviament, va retornar-los. Al-
guns anys després, cap a l’any 1975, els va vendre a un 
antiquari, sense que cap de les dues parts (ni comprador 
ni venedor) ho comuniquessin, per la qual cosa la parrò-
quia no va tenir cap opció per reclamar-los. En tot cas, en 
els darrers anys, els estudis de Manuel Medarde i de Ma-
rià Marín, comissaris de l’espai permanent Taller Gaudí 
del Museu Diocesà de Barcelona, han permès documen-
tar perfectament la procedència i la propietat d’aquests 
dibuixos (a través de les factures signades pel mateix An-
toni Gaudí, de fotografies de la maqueta o d’altre mate-
rial) i emprendre accions legals per tal de recuperar-los.

En allò que fa referència al Govern de la Generalitat, si bé 
la Direcció General de Patrimoni Cultural tenia coneixe-
ment, des de fa alguns anys, sobre l’existència d’aquests 
dibuixos, no s’havia establert cap via de negociació ni 
tampoc de protecció. No ha estat fins al 8 de maig d’en-
guany, després de ser informat sobre la subhasta, que la 
Direcció General de Patrimoni Cultural ha iniciat, per 
la via d’urgència, els tràmits per a catalogar aquests di-
buixos com a Béns Culturals d’Interès Nacional, màxim 
nivell de protecció que, a més a més, garanteix que no 
surtin del territori de l’Estat Espanyol, però no pas de Ca-
talunya. En tot cas, entenem que resulta necessari impul-
sar, de forma decidida, l’actuació del Govern per tal de 
recuperar els dibuixos, ja sigui per la via legal o, si aques-
ta no resultés exitosa, per la de l’adquisició.

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

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Que la Generalitat de Catalunya es personi com a part 
interessada en el judici sobre la propietat dels dos di-
buixos de l’arquitecte Antoni Gaudí, atès que es tracta 
d’obres perdudes durant la guerra i apropiades de forma 
indeguda.

2. Que, en el supòsit que no es dictamini la titularitat del 
bé per part de la parròquia, la Generalitat de Catalunya 
exerceixi el dret de tempteig per tal de garantir que la 
titularitat pública d’aquests dibuixos i evitar, d’aquesta 
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manera, que el patrimoni artístic de Catalunya surti del 
nostre país.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre les sentències 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
relatives a la reintroducció del castellà com a 
llengua vehicular a l’escola
Tram. 250-01299/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 67432 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Antoni Strubell i Trueta, diputat, Alfons López i Tena, re-
presentant del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Cata-
lana per la Independència, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

S’ha conegut que la secció 5a de la Sala Contenciosa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha es-
timat parcialment la petició de quatre famílies més que 
demanaven que el castellà fos la llengua vehicular en 
l’edu cació dels seus fills.

El TSJC considera que tant el català com el castellà, en 
tant que oficials, són llengües vehiculars en el sistema 
educatiu català i que, tal i com estableix el Tribunal Su-
prem, aquestes famílies tenen dret a demanar el castellà. 
L’Administració haurà d’adoptar les mesures necessàries 
per dur-ho a terme. També estima el dret d’aquestes fa-
mílies a rebre les comunicacions i circulars en castellà.

Cadascuna d’aquestes quatre sentències segueixen la doc-
trina del Tribunal Suprem, confirmada el mes de març pel 
ple de la sala contenciosa del TSJC que, després de dos 
dies de deliberacions, va decidir reclamar a la Generalitat 
que doni resposta a les demandes de les famílies que vo-
len escolaritzar els fills en castellà.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu desacord amb 
les sentències del TSJC que obliguen a la Generalitat de 
Catalunya a reintroduir el castellà com a llengua vehicu-
lar a les escoles.

2. El Parlament de Catalunya es referma en la voluntat de 
blindar el català com a única llengua vehicular a les es-
coles de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a no acatar les sentències del TSJC que obliguen a 
la Generalitat de Catalunya a reintroduir el castellà com 
a llengua vehicular a les escoles.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

Antoni Strubell i Trueta Alfons López i Tena
Diputat del SP de SI Representant del SP de SI 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la pujada voluntària al Centre Penitenciari 
de Ponent i l’extensió d’aquest sistema als 
altres centres penitenciaris
Tram. 250-01300/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 67433 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu i Agnès Pardell i Veà, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

La figura de la «pujada voluntària» al Centre de Ponent 
sorgeix a principi dels anys 90, com a remei per pal·liar, 
en part, una situació d’inestabilitat i inseguretat al centre 
penitenciari.

Per aquelles dates, l’horari de sopar establert era entre les 
21:00 hores i les 21:30 hores. Això, feia que des de que 
acabaven les activitats regimentals (escoles, tallers, etc.) 
fins l’hora de sopar, els presos passaven tres hores al pati 
sense fer res. A l’hivern, atès que les hores de llum solar 
són més curtes i el temps és molt fred aquestes tres hores 
es passaven a la sala de dia-menjador, amb lo qual els pro-
blemes eren inevitables. De fet, un 80% dels expedients 
disciplinaris que s’intruïen tenien la seva hora de referèn-
cia en aquest període de permanència en el menjador.

Tot això, va comportar la necessitat de canviar aques-
tes tres hores de menjador per alguna solució de pal·liés 
aquesta situació tan perniciosa. Per això, es crea la «pu-
jada voluntària» que és la possibilitat que els interns amb 
caràcter voluntari poguessin tenir l’opció d’anar-se a la 
seva cel·la a menjar un entrepà per sopar. Aquesta mesu-
ra, de seguida, va causar un efecte molt beneficiós i porta 
aplicant-se amb succés més de vint anys. Les raons del 
seu èxit radiquen en motius de: seguretat i ordre, control i 
vigilància, a més de dotar als interns d’una pausa en unes 
hores, que habitualment són problemàtiques en el món 
penitenciari.

Recentment, la Direcció General de Serveis Penitencia-
ris ha informat que pensa treure la «pujada voluntària». 
El motiu ve donat per la mort d’un intern durant aquest 
temps. Aquest argument no té sentit si tenim en compte 
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que durant vint anys el sistema ha funcionat molt bé, a 
més de donar resultats molt exitosos pel que fa a la disci-
plina del centre durant aquelles hores i a més, la mesura 
està regulada en un horari general aprovat per la junta de 
règim intern.

Les persones professionals de la vigilància en el centre pe-
nitenciari ja han advertit que el treure la pujada voluntària 
tornarà a ser una font de problemes degut a patis irregu-
lars, sales de dia-menjadors amb espais insuficients, etc.

Per aquests motius, presenten la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Mantenir la «pujada voluntària» al Centre Penitenciari 
de Ponent.

2. Fer efectiu el sistema de «pujada voluntària» a la res-
ta de centres penitenciaris de Catalunya, en les mateixes 
condicions que es realitzen, des del 1992 en el Centre Pe-
nitenciari de Ponent.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens Agnès Pardell i Veà
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla director de bombers
Tram. 250-01301/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 67434 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Joaquim Llena i Cor-
tina, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Joan Ferran 
Serafini, diputat, Celestino Corbacho Chaves, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

L’any 1980 es va produir el traspàs dels serveis d’extinció 
d’incendis de les diputacions provincials a la Generali-
tat de Catalunya. A partir d’aquest moment es va esta-
blir una xarxa de parcs de bombers per donar cobertura 
a tot Catalunya i per treballar tant en la prevenció com en 
l’extinció d’incendis. L’agost de 1982 va néixer el cos de 
Bombers de Catalunya.

En l’actualitat Bombers de Catalunya compta amb apro-
ximadament 5.000 efectius (entre bombers volunta-
ris i funcionaris), organitzats en 153 parcs de bombers. 
D’aquests 5.000 efectius, gairebé la meitat són bombers 

voluntaris. Del total de Parcs, 81 són exclusivament de 
bombers voluntaris.

Tot i que en els gairebé 30 anys des de la seva creació hi 
ha hagut una molt bona coordinació i fins i tot comple-
mentarietat entre la tasca de voluntaris i professionals, en 
els darrers mesos hem vist com afloraven certes tensions, 
tant entre bombers voluntaris i funcionaris com entre els 
bombers voluntaris i la Conselleria d’Interior. Els motius 
han estat diversos, però entre aquests podríem destacar 
la manca d’homologació entre voluntaris i funcionaris en 
temes de formació, riscos laborals, vigilància de la sa-
lut i, sobretot, la intenció de la Conselleria de no comp-
tar amb els parcs de bombers voluntaris en la campanya 
d’aquest any. De fet en la planificació inicial de la Direc-
ció General, per la campanya 2012 de prevenció dels focs 
forestals, no es va comptar amb l’estructura del Cos de 
Bombers Voluntaris.

Una de les conseqüències d’aquest conflicte, ha estat 
la no participació de bombers voluntaris en les tasques 
d’extinció del foc que el passat mes de maig va afectar els 
municipis de Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys. 
És el primer cop en trenta anys que bombers voluntaris 
decideixen no participar en l’extinció d’un foc.

Moltes opinions qualificades afirmen que, després de 
trenta anys, es fa del tot necessari un Pla director de bom-
bers de Catalunya que orienti el futur del Cos, la seva 
organització, la coordinació entre Bombers voluntaris i 
professionals i que harmonitzi tots aquells aspectes relle-
vants pel cos de Bombers, formació, riscos laborals, vigi-
lància de la salut, etc.

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

Proposta de resolució

Elaborar, per part de la Direcció General de Prevenció i 
Extinció d’Incendis i Salvaments, en el termini d’un any, 
un Pla Director de Bombers de Catalunya que estableixi 
les directrius del cos de Bombers de Catalunya pel perí-
ode 2015-2025. Aquest Pla comptarà amb la participació 
de representants de Bombers voluntaris i professionals i 
contemplarà aspectes organitzatius, de coordinació inter-
na i amb altres forces de seguretat, així com aspectes re-
lacionats amb la formació i la vigilància de la salut.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC, Joaquim 
Llena i Cortina, Francesc Xavier Sabaté Ibarz, Joan Ferran 
Serafini, Celestino Corbacho Chaves, diputats del GP SOC
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Proposta de resolució de rebuig de la sen-
tència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que anul·la la qualificació del ca-
talà com a llengua preferent de l’Ajuntament 
de Barcelona
Tram. 250-01302/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 67545 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Antoni Strubell i Trueta, diputat, Alfons López i Tena, 
representant del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Ca-
talana per la Independència, Dolors Camats, portaveu del 
Grup parlamentari d’ICV-EUiA i Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup parlamentari d’ERC, 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 Cultura 
i Llengua.

Exposició de motius

La secció 5a de la Sala Contenciosa del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya ha estimat parcialment el 
recurs interposat pel PP contra el reglament de l’ús del 
català a l’Ajuntament de Barcelona i ha anul·lat diversos 
articles.

Entre els preceptes declarats parcialment nuls hi ha l’ar-
ticle 2, on es qualifica el català de llengua «preferent», i 
el 5,6 i 7, en la part en la qual s’imposa al ciutadà l’haver 
de sol·licitar expressament el canvi de llengua si ho pre-
ferien.

La sentència, que data del 23 de maig i s’ha fet pública 
avui, recorda que el dret d’opció lingüística correspon al 
ciutadà i no a l’administració. Per tant, aquesta pot diri-
gir-se al ciutadà en la llengua que consideri oportuna pe-
rò ha de contestar les peticions en la llengua que esculli 
el ciutadà.

La sala considera, però, que són admissibles els articles 
que fan referència a l’ús normal i general del català i en-
tén conforme a dret aspectes com la utilització del català 
en l’àmbit intern de les administracions municipals, in-
formacions i comunicacions generals dirigides a la ciuta-
dania, missatges institucionals, etc.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu desacord amb 
la sentència del TSJC que anul·la el català com a llengua 
«preferent» de l’Ajuntament de Barcelona.

2. El Parlament de Catalunya insta l’Ajuntament de Bar-
celona a no acatar la sentència del TSJC que anul·la el ca-
talà com a llengua «preferent» de l’Ajuntament.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

Antoni Strubell i Trueta, diputat del SP de SI; Alfons 
López i Tena, representant del SP de SI; Dolors Camats, 
portaveu del GP d’ICV-EUiA; Anna Simó i Castelló, por-
taveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre les polítiques 
actives d’ocupació per a persones amb dis-
capacitat
Tram. 250-01303/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 67568 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada, Jordi Miralles Conte, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 
contempla una disminució de la partida per a Polítiques 
Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en 
un import del 56,92%. A Catalunya representa més de 
252 milions d’ euros. En una situació de crisi global, con-
siderem prioritari promoure accions de protecció per als 
col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les 
persones amb discapacitat o trastorn mental amb especi-
als dificultats d’inserció al mercat de treball.

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

Proposta de resolució

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

1. Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a 
les persones amb discapacitat, que contempli un model 
global que asseguri la continuïtat dels serveis d’inserció 
laboral a la empresa ordinària, amb eines com el treball 
amb suport, i dels centres especials de Treball.

2. Aprovar de manera consensuada amb totes les orga-
nitzacions del sector, un Pla estratègic per els CET que, a 
partir de la singularitat i especificitat d’aquests centres a 
Catalunya, contempli mesures per a la seva sostenibilitat, 
reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir 
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la seva viabilitat financera i la seva competitivitat eco-
nòmica mitjançant l’impuls de línies de negoci viables, 
formació i inversió. Alhora, aquest Pla, també haurà de 
contemplar un model integral que inclogui les quanties 
de les subvencions en funció dels graus de discapacitat, 
característiques empresarials del centres i localització 
territorial d’aquests.

3. Mantenir els ajuts als centres especials de treball d’ini-
ciativa social, assegurant la subvenció del cost salarial 
corresponent al lloc de treball de fins el 75% del salari 
mínim interprofessional per als treballadors amb disca-
pacitat amb especials dificultats.

4. Garantir que a la subvenció del cost salarial correspo-
nent al lloc de treball de fins el 75% del salari mínim in-
terprofessional es puguin acollir els centres especials de 
treball que creïn nous llocs de treball ocupats per perso-
nes amb discapacitat amb especials dificultats.

5. Garantir els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per 
a persones amb discapacitat amb especials dificultats: 

– Elaborar amb urgència un calendari de pagaments dels 
imports atorgats i compromesos, corresponents als dife-
rents programes de suport a la inserció a l’empresa ordi-
nària per a persones amb especials dificultats realitzats 
durant els anys 2010-2011.

– Finançament pel 2012 dels programes d’inserció a 
l’empresa ordinària i el Treball amb Suport TAS.

– Que les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen 
projectes de Treball amb Suport que no tenen la condi-
ció de Centre Especial de Treball se’ls atribueixi una na-
turalesa anàloga a la qual ostenten les unitats de suport 
a l’activitat professional (USAP) integrades als serveis 
d’ajustament personal i social dels esmentats centres i, 
en conseqüència, puguin comptar amb la mateixa dota-
ció de personal de suport i amb un finançament estable 
que permeti garantir a totes les persones amb discapa-
citat que optin per aquesta via d’inclusió, els suports que 
precisin durant tota la seva vida laboral

– La determinació d’un calendari de treball amb les en-
titats representatives del sector, que en el cas del Treball 
amb Suport és ACTAS, per tal de preservar el futur de 
la inserció laboral a l’empresa ordinària de les persones 
amb discapacitat.

6. Negociar amb el Govern de l’Estat per tal d’aconse-
guir que les aportacions d’ambdós governs per assolir els 
punts 2, 3 i 5 d’aquesta resolució en cap cas siguin inferi-
ors a les de l’any 2011.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

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

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de Colòmbia com a país prioritari en matèria 
de cooperació
Tram. 250-01304/09

Presentació
Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Núria Segú Ferré, del Grup 
Parlamentari Socialista, Rafael Luna Vivas, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Boada 
Masoliver, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 67577 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Elisabeth Abad i Giralt, portaveu a la Comissió de Co-
operació i Solidaritat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Núria Segú Ferré, portaveu a la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat del Grup Parlamentari So-
cialista, Rafael Luna Vivas, portaveu a la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, Pere Aragonès i Garcia, porta-
veu a la Comissió de Cooperació i Solidaritat del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joan 
Boada Masoliver, portaveu a la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat.

Exposició de motius

La Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament estableix que l’activitat de la Genera-
litat en matèria de cooperació al desenvolupament ha de 
respondre a una planificació estratègica quadriennal i 
una programació anual. El pla director de cooperació per 
al desenvolupament i els plans anuals són l’expressió més 
destacada de la política de la Generalitat en aquest camp.

Així mateix, la Llei estableix, en relació al pla director 
que aquest ha de contemplar les previsions de recursos 
i les prioritats geogràfiques i sectorials que s’hauran de 
respectar i concretar en els plans anuals de cooperació al 
desenvolupament.

La formulació del pla director correspon a la direcció 
general competent en matèria de cooperació al desen-
volupament i s’ha de basar en un procés ampli d’estu-
di, informació, consulta i participació i en l’avaluació de 
l’experiència precedent. La seva aprovació correspon al 
Parlament de Catalunya, essent l’únic pla director del go-
vern aprovat pel legislatiu amb la voluntat de cercar el 
consens i l’acord.

L’actual Pla Director de Cooperació pel Desenvolupa-
ment 2011-2014 defineix 11 països i pobles prioritaris on 
s’hauran de concentrar el 70% dels recursos de la línia 
de desenvolupament, entre els quals es troba Colòmbia.



11 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 331

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 69

El passat 4 de maig va comparèixer a la Comissió de Co-
operació i Solidaritat del Parlament la Taula Catalana per 
la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. Arran d’aquesta 
compareixença va quedar palesa la necessitat de continu-
ar prioritzant, en la línia de cooperació, els programes i 
accions destinats a enfortir la vigència i garantir l’exer-
cici dels Drets Humans a Colòmbia i més en la situació 
actual del país.

És per aquests motius que els Grups parlamentaris sota-
signants donem el nostre total suport a polítiques de so-
lidaritat envers aquest país i per això es presenta la se-
güent: 

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a continuar mantenint Colòmbia com a país priorita-
ri en la cooperació catalana.

Palau del Parlament, 22 de maig de 2012

Elisabeth Abad i Giralt, portaveu a la CCS del GP de CiU; 
Núria Segú Ferré, portaveu a la CCS del GP SOC; Rafael 
Luna Vivas, portaveu a la CCS del GP del PPC; Pere Ara-
gonès i Garcia, portaveu a la CCS del GP d’ERC; Joan 
Boada Masoliver, portaveu a la CCS del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució de suport a la partici-
pació de les seleccions esportives catalanes 
en totes les competicions esportives inter-
nacionals
Tram. 250-01305/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 67584 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamen-
tari de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

La creació de les Federacions Esportives Catalanes va 
ser el reflex de la passió esportiva de part d’una societat 
amant de l’esport i amb afany de competir internacional-
ment. Així, al 1903 es va crear la Federació Catalana de 
Futbol (FCF), que va ser la llavor necessària per a que 
l’any següent la selecció disputés el seu primer partit.

No fou fins uns anys després, concretament el 1920, es 
creà la selecció espanyola. És des d’aquest moment, i enca-
ra dura, que els millors jugadors catalans es veuen obligats 
a compartir la seva presència tant a la selecció espanyola.

En els seus 110 anys d’existències la situació de les Selec-
cions Nacionals ha oscil·lat entre els anys de prohibició 
(dictadures) i els anys de partits amistosos un o dos cops 
l’any (democràcies a l’espanyola).

En el marc de la celebració dels Jocs Olímpics a Barce-
lona l’any 1992, la creació del Comitè Olímpic Català es-
peronà una gran mobilització de suport a les seleccions 
esportives catalanes i de mostrar Catalunya al món, que 
topà amb la repressió de l’Operació Garzón amb la de-
tenció de desenes d’independentistes, uns detinguts que 
foren greument torturats i en conseqüència l’Estat es-
panyol fou condemnat pel Tribunal dels Drets Humans 
d’Estrasburg.

El 1996 la reivindicació de l’oficialitat de les seleccions 
catalanes revifà amb la creació de la Plataforma Pro Se-
leccions Catalanes. La mobilització massiva aconseguí la 
recollida de 521.249 signatures a favor de les seleccions 
catalanes, una fita històrica a la que s’hi sumaren partits 
d’èxit de participació de la selecció de futbol contra el 
Brasil, l’Argentina o Euskadi.

Després de 110 anys de reivindicació, la situació actual 
és la següent: bloqueig, boicot i joc brut dels governs i 
institucions espanyoles per tal d’impedir que els catalans 
puguin competir si ho desitgen amb la selecció catalana.

Estableix l’article 134 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya que «Correspon a la Generalitat la competència ex-
clusiva en matèria d’esport». Però malgrat allò que diu 
l’Estatut la Sentència del Tribunal Constitucional sobre la 
Llei de l’Esport, que fou recorreguda pel Govern espanyol 
de José Maria Aznar, estableix que Catalunya només per-
metrà competir Catalunya en esports minoritaris on en-
cara no existeixin seleccions espanyoles. Davant d’aquest 
atzucac on es troba una reivindicació història carregada 
de raó, les forces polítiques tenen l’obligació de cercar to-
tes les vies per tal d’assolir que Catalunya pugui competir 
internacionalment en totes les modalitats esportives.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu desacord 
amb la Sentència del Tribunal Constitucional sobre la 
Llei de l’Esport de Catalunya, que estableix que Catalu-
nya només podrà competir internacionalment en aquells 
esports on no existeixi federació espanyola.

2. El Parlament de Catalunya reitera el seu suport a les 
seleccions catalanes i es compromet a cercar totes les vi-
es polítiques i legals per permetre que les seleccions es-
portives catalanes puguin competir a totes les competici-
ons esportives internacionals.

3. A tal efecte el Parlament de Catalunya acorda impulsar, 
d’acord amb allò previst a l’article 57 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, una comissió d’estudi sobre l’as-
soliment de la participació de les seleccions esportives ca-
talanes a totes les competicions esportives internacionals.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI
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3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA 
O UN COMUNICAT DEL GOVERN

Pla econòmic i financer de reequilibri de la 
Generalitat 2012-2014
Tram. 259-00002/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 328)

En el BOPC 328, a la pàg. 37, en el quadre «Aportació al 
dèficit en termes SEC’95 d’altres ens», hi manquen dos 
ítems al final de l’apartat «Altres unitats considerades 
administracions públiques»:

Aportació al dèficit en termes SEC’95 d’altres ens

Denominació ens 2012

Altres unitats considerades administracions 
públiques

245,457

[...] [...]
Consorci del Barri de la Mina -39,195
Fundació Privada Campus Arnau d’Escala -0,010

Aportacions de capital fora del sector públic 137,566
[...] [...]

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

Acord de la Comissió sobre les comparei-
xences proposades
Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
30.05.2012, DSPC-C 326

Compareixences d’organitzacions i grups socials 
acordades 

Compareixença de Miquel Llevat, director general de 
Transport i Logística de Constructora d’Obres Munici-
pals, SA, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari.(tram. 
353-00326/09)

Compareixença d’Enric Ticó i Buixadós, president de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari.(tram. 353-00327/09)

Compareixença d’una representació de Comissions Obre-
res amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari.(tram. 
353-00328/09)

Compareixença d’una representació de la Unió General 
de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari.
(tram. 353-00329/09)

Compareixença d’Isidre Gavín Valls, director de CIMAL-
SA, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari.(tram. 353-
00330/09)

Compareixença de Sixte Cambra Sánchez, president de 
l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari.(tram. 353-00331/09)

Compareixença de Josep Andreu Figueres, president de 
l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari.(tram. 353-00332/09)

Compareixença de Manel Medina, responsable de Distri-
bució Cotxe Acabat, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferro-
viari.(tram. 353-00333/09)

Compareixença de Marc Grau, director de Logística del 
Grup Celsa, amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari.
(tram. 353-00334/09)

Compareixença de Josep Mir, professor de dret admi-
nistratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari.(tram. 353-00335/09)

Compareixença d’Enoch Albertí, catedràtic de dret cons-
titucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari.(tram. 353-00336/09)

Compareixença de Francesc Robusté, catedràtic de trans-
port de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari.(tram. 353-00337/09)

Compareixença de Joan Torres, expresident de Ferrocar-
rils de la Generalitat, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferro-
viari.(tram. 353-00338/09)

Compareixença de Marc A. García López, director tèc-
nic de l’Autoritat del Transport Metropolità, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
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Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari.(tram. 353-00339/09)

Compareixença de Ricard Riol, president de l’Associa-
ció per a la Promoció del Transport Públic, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari.(tram. 353-00340/09)

Compareixença d’una representació de Renfe amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari.(tram. 353-00341/09)

Compareixença d’una representació de la Confedera-
ció d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari.(tram. 353-00342/09)

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Engi-
nyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari.(tram. 353-00343/09)

Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari.(tram. 353-00344/09)

Compareixença de Marta Sánchez Borràs, enginyera i 
directora de projectes del Centre d’Innovació del Trans-
port, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari.(tram. 
353-00345/09)

Compareixença de Joan Amorós, secretari general de 
Ferrmed, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari.(tram. 
353-00346/09)

Compareixença de Manuel Megía, director gerent dels 
serveis de Renfe Mercancías, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari.(tram. 353-00347/09)

Compareixença d’una representació del Sindicat Espa-
nyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari.(tram. 353-00348/09)

Compareixença del director de Rodalies Catalunya amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari.(tram. 353-
00349/09)

Compareixença d’Andrés López Pita, doctor enginyer de 
camins i catedràtic de Ferrocarrils de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari.(tram. 353-00350/09)

Compareixença d’una representació de l’empresa Euro 
Cargo Rail amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari.(tram. 
353-00351/09)

Compareixença d’una representació de l’empresa TBC 
Railway amb relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari.(tram. 353-
00352/09)

Compareixença d’una representació de l’empresa Coinsa 
Rail Transport amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari.
(tram. 353-00353/09)

Compareixença d’una representació de l’Associació 
Railgrup amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari.(tram. 
353-00354/09)

Compareixença d’una representació del Sindicat Federal 
Ferroviari de la Confederació General del Treball amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 353-00355/09)

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials rebutjades

Proposta de compareixença d’una representació del Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari (tram. 352-01200/09).

Proposta de compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari (tram. 352-01201/09).

Propostes de compareixença d’organitzacions 
i grups socials retirades

Proposta de compareixença de Teófilo Serrano, expresi-
dent de Renfe, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari 
(tram. 352-01191/09).

Proposta de compareixença de José Enrique Urquijo, ex-
director general de Desenvolupament Estratègic de Ren-
fe, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 
352-01192/09).

Proposta de compareixença de Pere Calvet, director tèc-
nic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari (tram. 352-01210/09).
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Proposta de compareixença d’Ole Thorson, expert en 
mobilitat i enginyer de camins, amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari (tram. 352-01212/09).

Proposta de compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer 
de camins, canals i ports, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
ferroviari (tram. 352-01214/09).

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals
Tram. 270-00015/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.06.2012 al 25.06.2012).

Finiment del termini: 26.06.2012; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

3.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un re-
curs d’inconstitucionalitat contra la Llei or-
gànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera
Tram. 212-00004/09

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanti-
es Estatutàries

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, juntament amb 13 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
67865).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.06.2012.

N. de la R. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la previsió d’actuació en matèria 
d’incendis
Tram. 302-00147/09

Esmenes presentades
Reg. 67961, 68061, 68081, 68141 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
67961)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, di-
putat, 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 
la previsió d’actuació en matèria d’incendis (tram. 302-
00147/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

9. Acceptar i incorporar, des d’un primer moment, sem-
pre que el govern de la Generalitat ho consideri necessa-
ri ateses les característiques de l’incendi, els mitjans hu-
mans i materials que l’Administració General de l’Estat o 
altres administracions posin a disposició del Govern per 
l’extinció d’incendis a Catalunya. Aquests mitjans actua-
ran a les ordres del Govern de Catalunya.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

10. Presentar un informe davant la Comissió d’Interior, 
exposant quants i quins Parcs de Bombers han estat tem-
poralment tancats per no disposar del mínim de personal 
legalment exigit, i concretant els dies que s’ha perllongat 
la situació, durant l’any 2011 i el que portem d’any 2012, i 
proposant mesures perquè no es tornin a repetir fets sem-
blants.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 11

11. Incrementar el diàleg i la negociació amb els sindicats 
del Cos de Bombers per tal de donar resposta adequada a 
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les reivindicacions d’uns professionals que han vist afec-
tades les seves condicions laborals i els mitjans de que 
disposen per exercir dignament les seves funcions, per la 
política de retallades del Departament d’Interior.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

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

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 68061)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la previsió 
d’actuació en matèria d’incendis (tram. 302-00147/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 2, que quedaria redactat de la següent manera: 

2. Donar instruccions al grup parlamentari i al diputat no 
adscrit, que donen suport al Govern, perquè votin a favor 
de l’admissió a tràmit de la proposició de llei dels serveis 
de prevenció, extinció d’incendis i salvaments de la Ge-
neralitat, presentada pel grup parlamentari d’ICV-EUiA.

2 Esmena núm. 2
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Al punt 3, supressió des del principi del punt fins a «vi-
gent».

3 Esmena núm. 3
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 6.

4 Esmena núm. 4
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 9, que quedaria redactat de la següent manera: 

9. Sotmetre a la direcció com a únic comandament del 
Govern els mitjans humans i materials que eventualment 
puguin incorporar-se provinents d’altres administracions 
per l’extinció d’incendis a Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 68081)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la previsió d’actuació en matèria d’incendis (tram. 302-
00147/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

De l’apartat 2

2. Elaborar, per part de la Direcció General de Prevenció 
i Extinció d’Incendis i Salvaments, en el termini d’un any, 
un Pla Director de Bombers de Catalunya que estableixi 
les directrius del cos de Bombers de Catalunya pel perío-
de 2015 - 2025. Aquest Pla comptarà amb la participació 
de representants de bombers voluntaris i professionals i 
contemplarà aspectes organitzatius, de coordinació in-
terna i amb altres forces de seguretat, així com aspectes 
relacionats amb la formació, la vigilància de la salut i 
la cobertura assistencial, tant de bombers professionals 
com de bombers voluntaris. Aquest Pla Director servirà 
de document base per a les modificacions legislatives que 
es pugin considerar de futur.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

Supressió dels apartats 5, 6 i 7.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 68141)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la previsió d’actuació en matèria d’incendis (tram. 302-
00147/09).

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

Al punt 1

«1. Revisar el pressupost del Departament d’Interior i 
fer les modificacions necessàries per tal de garantir els 
recursos humans i materials necessaris en la campanya 
de prevenció d’incendis 2012 amb la finalitat de fer front 
amb garanties els riscos en matèria de prevenció i extin-
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ció d’incendis. Donar compte d’aquestes modificacions, 
en la Comissió d’Interior, amb motiu de la presentació de 
la campanya per part dels consellers d’Interior i d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural.»

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

Al punt 2

«2. Presentar un projecte de llei de la Llei de regulació 
dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salva-
ments de Catalunya, durant la present legislatura.»

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

Al punt 6

«6. Aprovar un nou Reglament del cos de bombers vo-
luntaris de la Generalitat de Catalunya, que substitueixi 
els Decret 246/1996, de 5 de juliol (versió refosa) i Decret 
68/2000, de 8 de febrer, des del diàleg i el consens, i la 
participació activa del Consell de Bombers/eres Volunta-
ris/àries de la Generalitat de Catalunya abans del primer 
trimestre de 2013.»

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

Al punt 7

«7. Presentar un informe, davant de la Comissió d’Inte-
rior, que analitzi si el model de cobertura de les que gau-
deixen els bombers voluntaris per accidents o invalideses 
derivades de la seva tasca professional com a bombers 
voluntaris resulten les més adequades.»

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

Al punt 9

«9. Acceptar, quan a criteri dels responsables operatius 
calgui requerir-los, els mitjans humans i materials que 
l’Administració General de l’Estat o altres administraci-
ons posin a disposició del Govern per l’extinció d’incen-
dis a Catalunya.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur del model sanitari
Tram. 302-00148/09

Esmenes presentades
Reg. 67978, 68057, 68142 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
67978)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gardeñes, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el futur del model sanitari 
(tram. 302-00148/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Garanteixi que els pressupostos destinats a salut a partir 
del 2013, tinguin una dotació econòmica no inferior al 
6% del PIB, que s’ha pres com a referència en les previ-
sions macroeconòmiques dels pressupostos de la Gene-
ralitat per part del Departament d’Economia i Finances.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Generalitzi a partir del 1 de gener de 2013, per tal de ga-
rantir el compliment equitatiu del pressupost, el sistema 
de finançament territorial en base capitativa a tot Cata-
lunya, fent creïble i possible l’assignació territorial dels 
recursos amb equitat i qualitat segons la despesa pels ha-
bitants de cada territori, no segons els costos finançats 
dels centres sanitaris situats en cada territori. El sostre 
de despesa pel que fa a l’assignació territorial ha d’incor-
porar també les partides pressupostàries de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Estableixi un nou model retributiu pels professionals sani-
taris, que ha de servir com a marc de referència als conve-
nis col·lectius sectorials i a les retribucions dels directius, 
per garantir el rol determinant dels professionals i el refor-
çament de la seva capacitat en la presa de decisions. Aquest 
model retributiu s’ha de basar en la disposició transitòria 
cinquena de la LOSC i en les recomanacions dels consells 
de la professió mèdica i infermera, i ha de permetre que, 
a partir del 1 de gener de 2013, els diversos convenis col-
lectius puguin adaptar-se als requeriments establerts 
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

Estableixi, abans de 30 de novembre de 2012, el model de 
contracte de vinculació amb Asseguri que els contractes 
entre el Servei Català de la Salut els pels proveïdors dels 
de serveis de salut que vulguin seguir adscrits al SISCAT 
l’any 2013, segons el previst en l’article 67 de la Ley Ge-
neral de Sanidad, l’article 5 de la Llei d’Ordenació Sani-
tària de Catalunya i l’article 10 del Decret 196/2010 del 
Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalu-
nya (SISCAT). Aquests contractes de vinculació hauran 
d’incorporar incorporin: 

– L’acceptació d’un codi de bon govern entre les instituci-
ons i els seus gestors i administradors.

– El rendiment de comptes amb transparència absoluta.

– L’enfortiment de l’atenció primària dins de l’assistència 
sanitària integral, mitjançant l’establiment de protocols i 
circuits consensuats que desenvolupin el Pla d’Innovació 
en Atenció Primària i Salut Comunitària.

– Un límit a l’endeutament dels proveïdors, com a màxim 
el mateix que tenen establert les administracions públi-
ques.

– Que els centres dediquin un percentatge no inferior al 
7% dels ingressos a reposició dels actius i renovació tec-
nològica necessària per la realització de serveis de quali-
tat amb seguretat per als pacients.

– La regulació de les retribucions, establint un proporció 
màxima de 1 a 10 entre el salari total del treballador amb 
el sou més baix del SISCAT i qui té el sou més alt i el que, 
com a màxim, es pugui arribar a percebre per conceptes 
fixes i variables. En ambdós casos, més baix i més alt, con-
siderant la retribució per hora de treball en còmput anual.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 68057)

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, 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 del model sanitari (tram. 302-00148/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a no aplicar el Reial Decret-Llei 16/2012, de 20 
d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat 
del SNS i millorar la qualitat i seguretat de les seves pres-

tacions, de manera immediata degut el profund caràcter 
antisocial de la reforma i de la implantació de caràcters 
arbitraris a l’hora d’accedir al SNS, posant en perill la 
universalitat en l’accés al servei públic de salut, un dels 
pilars bàsics de l’Estat del Benestar. Així com també de-
gut a la invasió competencial en matèria de política sani-
tària, establertes en l’Estatut d’Autonomia; tal i com ha 
dictaminat en aquestes dues direccions el Consell de Ga-
ranties Estatutàries en les conclusions del seu Dictamen 
6/2012.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya expressa la 
seva disconformitat degut a la invasió competencial que 
suposa l’aprovació d’aquest Reial Decret-Llei.

I amb l’objectiu de fer sostenible el sistema sanitari, i 
dins el Pla de Govern 2013-2014: 

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou quart punt

Explori noves vies de finançament basades en mesures 
fiscals equitatives per a la sostenibilitat de l’estat del ben-
estar o dels serveis bàsics fonamentals, com podrien ser 
la restitució de l’impost de successions i donacions elimi-
nada pel Govern de la Generalitat el juny de 2011, l’es-
tabliment d’un impost sobre els dipòsits de clients de les 
entitats de crèdit o la imposició sobre la generació elèc-
trica d’origen nuclear, per tal d’assegurar la sostenibilitat 
econòmica del SNS i la seva viabilitat futura.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un darrer punt

El Parlament de Catalunya es reafirma en el compromís 
de que els poders públics han d’assegurar i promoure una 
prestació sanitària pública, de qualitat i gratuïta i insta el 
Govern de la Generalitat a mantenir-se sota aquests prin-
cipis i aturar les retallades de la despesa que malmeten i 
afecten a la qualitat dels serveis públics.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 68142)

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 del model sanitari (tram. 302-00148/09).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al primer paràgraf 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a establir mecanismes que, malgrat l’entrada en vigor 
del Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures 
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional 
de Salut, permetin garantir l’atenció sanitària al conjunt 
de la població i assegurar la qualitat de les prestacions»

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

Al segon paràgraf

«– Introdueixi en l’Institut Català de la Salut, els instru-
ments de flexibilització i gestió que, ajustant-se a la legis-
lació actual i preservant el seu caràcter públic, impulsin 
l’autonomia de gestió dels centres de salut i hospitals, per 
tal d’incrementar la seva eficiència i la qualitat del ser-
vei.»

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

Al setè paràgraf

«– Afavoreixi la pràctica de la bona governança, basa-
da en els principis de participació, transparència i rendi-
ments de comptes, en totes les entitats integrants del SIS-
CAT, incloent: 

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

Al tercer punt del setè paràgraf

«• L’enfortiment de l’atenció primària dins de l’assistèn-
cia sanitària integral, mitjançant l’establiment de proto-
cols i circuits consensuats que desenvolupin el Pla de Sa-
lut i les seves previsions.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 302-00149/09

Esmenes presentades
Reg. 68143 i 68290 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 68143 i 68290)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
situació del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 302-
00149/09).

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

Al punt 1

«1. Continuar treballant en el suport a les entitats del ter-
cer sector social per tal que: 

a) Es prioritzin els pagaments a les entitats d’aquest sec-
tor, d’acord amb les disponibilitat de tresoreria.

b) L’Institut Català de Finances segueixi treballant en lí-
nies de crèdit preferents amb les entitats, destinades a fa-
cilitar el finançament i la liquiditat que garanteixi la via-
bilitat i la prestació de serveis a aquestes entitats.»

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

Al punt 2

«2. Treballar per garantir, tot i continuant exigint al Go-
vern de l’Estat els recursos econòmics que els sustenten, 
els llocs de treball del mercat laboral protegit especial-
ment en el cas dels Centres Especials de Treball. I garan-
tir en qualsevol cas: 

a. El manteniment dels ajuts als centres especials de tre-
ball d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost 
salarial corresponent al lloc de treball de fins al 50% del 
salari mínim interprofessional per als treballadors amb 
discapacitat amb dificultats especials.

b. Que els centres especials de treball que creïn nous llocs 
de treball ocupats per persones amb discapacitat amb di-
ficultats especials es puguin acollir a la subvenció del cost 
salarial corresponent al lloc de treball de fins al 50% del 
salari mínim interprofessional.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 3

«3. Treballar per poder garantir, tot i continuant exigint 
al Govern de l’Estat els recursos econòmics que els sus-
tenten, el programa d’orientadors/es i promotors/es de les 
OTG amb el mateix nombre i condicions de l’any 2010, 
donant continuïtat laboral als 150 orientadors/es i 150 
promotors/es del SOC.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el nou pla de mesures
Tram. 302-00150/09

Esmenes presentades
Reg. 68056, 68059, 68060 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 68056)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi de los Ríos 
Martínez, diputat, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el nou pla de mesures (tram. 302-00150/09).

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

Emena d’addició al punt 3

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, 
en tots els nivell institucionals i des de totes les institu-
cions de la Unió europea la necessitat d’aprofundir en la 
democratització dels seus principals òrgans i la necessà-
ria reforma del seu Tractat de Funcionament [...] »

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Esmena d’addició al punt 3 a 

Dotar-se d’un autèntic govern econòmic [...] amb l’actu-
ació del BCE en el mercat de bons dels països de la Unió 
monetària posant un preu mínim als bons de l’Estat.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Emena d’addició al punt 5 

El Parlament de Catalunya insta a que el Govern denun-
ciï en tots el àmbit i fòrums el greu i crònic dèficit fiscal 
de Catalunya i, en el present període de sessions, presenti 
una reforma fiscal [...]

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

Anna Simó i Castelló Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 68059)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el nou pla de mesures (tram. 302-00150/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat a del punt 1

«a) Les polítiques d’austeritat obsessiva i retallades en 
tots els serveis i prestacions públics essencials, que s’han 
vingut aplicant fins ara i insta el govern a sol·licitar una 
sessió extraordinària del Consejo de Política Fiscal i Fi-
nancera que debati i estableixi els nous objectius de dèfi-
cit públic de les Comunitats Autònomes pel període 2012-
2014, que s’adapti a la proporció de la despesa pública 
exercida per les administracions autonòmiques en virtut 
de les seves competències i als nous marges de flexibilit-
zació del calendari de consolidació fiscal per Espanya 
anunciat per la Comissió Europea el passat 30 de maig.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat b del punt 1. Nova redacció

«b) La normativa d’estabilitat pressupostaria aprovades 
recentment tant a nivell estatal com autonòmic que dog-
matitzen el dèficit zero en qualsevol situació i permeten 
la intervenció de la Generalitat de Catalunya per part de 
l’Administració Central.» 

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat a) del punt 3.

«a) Dotar-se d’un autèntic govern econòmic europeu, en 
contraposició a les estructures intergovernamentals ac-
tuals, que rebi dels Estats Membres les competències i la 
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sobirania en matèria econòmica, fiscal i de tresor pròpia 
de les estructures federals de referència al món.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat b del punt 3. Nova redacció

«b) Dotar-se d’un Consell d’Experts Independent a nivell 
europeu, que estableixi un calendari creïble i sostenible 
de reducció del dèficit i l’endeutament per cadascun dels 
països i que allargui els terminis per a la consolidació 
fiscal. Aquest Consell també s’encarregarà de fiscalitzar 
i supervisar el grau de compliment de les mesures d’esta-
bilitat proposades, d’analitzar els eventuals desviaments 
i de proposar mesures per sancionar o corregir aquests 
desviaments en cas de detectar-los.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat c del punt 3. Nova redacció

«c) Establir un calendari a mig termini d’assumpció per 
part dels Estats Membres de mecanismes de coordinació 
de les polítiques econòmiques, que realment els compro-
meti, i de creació d’una autoritat comuna del Tresor, que 
habiliti els instruments de gestió del deute mutualitzat a 
través de la creació dels Eurobons i lluiti de forma efi-
caç contra les turbulències provocades pels mercats i les 
agències de qualificació de crèdits privades.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

D’addicció d’un nou apartat d al punt 3. Nova redacció

«d) Establir un calendari a mig termini d’integració fis-
cal dels països que compartim l’euro, és a dir, de cessió 
de sobirania fiscal dels Estats Membres cap a les institu-
cions europees, que vol dir entre altres l’harmonització 
de figures impositives i límits en l’ús dels Estats Membres 
de la política impositiva –modificació d’impostos– i de la 
política de despesa –augment o reducció del dèficit pú-
blic– en favor de les institucions federals europees.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat a del punt 5

«a) Recuperar l’impost de successions i donacions que 
gravi les rendes més altes. Creació d’un impost sobre les 
grans fortunes. Reduir el mínim exempt de l’impost de pa-
trimoni i incrementar els tipus aplicables a tots els trams 
de l’impost.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat d del punt 6

«d) Reconsiderar l’increment de taxes anunciat en la For-
mació Professional, i establir un sistema de beques i/o ta-
rificació social en funció de la renda, per tal de garan-
tir que cap potencial estudiant pugui quedar forma de la 
Formació Professional per no poder pagar la matrícula.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 68060)

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 el nou pla 
de mesures (tram. 302-00150/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Al punt 1 a, suprimir la paraula «obsessiva».

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

Al punt 1 a afegir-hi al final «i que corresponen als im-
postos, taxes i cotitzacions socials que paguem els ciuta-
dans i les empreses a Catalunya, previs a l’espoli fiscal».

3 Esmena núm. 3
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Al punt 2 suprimir la paraula «obsessiva».

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

Al punt 2 a afegir-hi després de «inversions públiques» el 
següent: «i privades».

5 Esmena núm. 5
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 3.
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6 Esmena núm. 6
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 4.

7 Esmena núm. 7
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Al punt 5 afegir-hi al final «Les noves figures tributàries 
no entraran en vigor mentre no es recuperi l’espoli fiscal».

8 Esmena núm. 8
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Al punt 6 c afegir-hi al final «i refusar qualsevol pròrro-
ga de peatges».

9 Esmena núm. 9
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 6 d substituir la paraula «reconsiderar» per «No 
aplicar».

10 Esmena núm. 10
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Al punt 6 d afegir-hi després de «Professional» el se-
güent: «i en l’ensenyament universitari».

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques contra l’atur
Tram. 302-00151/09

Esmenes presentades
Reg. 68011, 68144 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.06.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 68011)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, 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 polítiques contra l’atur (tram. 302-00151/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 19bis. Nova redacció

«19bis. Mantenir els ajuts a les entitats que treballen per 
a la inserció laboral de les persones amb discapacitat i 
malalties mentals amb la metodologia de Treball amb Su-
port.»

Palau del Parlament, 4 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 68144 i 68275)

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 contra l’atur (tram. 302-00151/09).

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

A l’apartat 3 del punt 2

«3. Reformar la normativa que regula el Programa In-
terdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció per a 
incloure el nombre màxim de persones aturades sense in-
gressos com a possibles beneficiaris.»

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

A l’apartat 10 del punt 2

«10. Estudiar conjuntament amb les federacions de co-
operatives i societats laborals la situació creada després 
de l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat i em-
prendre mesures per al manteniment de la capacitat de 
prestació de serveis a les cooperatives, les societats labo-
rals i l’impuls i creació de les mateixes, en la mesura de 
les disponibilitats de la Generalitat.»

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

A l’apartat 12 del punt 2

«12. Exigir al Govern de l’Estat mantenir l’actual dotació 
de 300 orientadors i promotors laborals fins a 31 de de-
sembre de 2012.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 13 del punt 2

«13. Mantenir informats sobre aquesta decisió a totes les 
persones membres d’aquest col·lectiu abans del proper dia 
15 de juny.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 19 del punt 2

«19. Exigir al Govern de l’Estat mantenir els ajuts als cen-
tres especials de treball d’iniciativa social al nivell de 
2011, assegurant la subvenció del cost salarial correspo-
nent al lloc de treball de fins al 75% del salari mínim in-
terprofessional per als treballadors amb discapacitat amb 
dificultats especials.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 20 del punt 2

«20. Exigir al Govern de l’Estat garantir que els centres 
especials de treball que creïn nous llocs de treball ocu-
pats per persones amb discapacitat amb dificultats es-
pecials es puguin acollir a la subvenció del cost salarial 
corresponent al lloc de treball de fins al 75% del salari 
mínim interprofessional.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 26 del punt 2

«26. Establir marcs contractuals de caràcter plurianual 
amb les entitats del tercer sector que col·laboren en la in-
serció de persones amb discapacitat, avançant en la con-
secució d’un marc de relació més estable que permeti 
guanyar eficiències amb la planificació a mig termini, en 
la mesura que ho permeti, en cas contrari la Generalitat 
ho exigirà al Govern de l’Estat.»

8 Esmena núm. 8
De modificació
GP de Convergència i Unió

A la lletra d de l’apartat 27 del punt 2

«d. La coordinació de tots els òrgans governamentals res-
ponsables dels diferents subsistemes de la formació pro-
fessional.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 28 del punt 2

«28. Tal i com està previst a l’Acord de Govern de 8 de 
març de 2011, a adaptar l’actual Comissió del Sistema de 
Formació i Qualificació Professional per integrar la for-
mació professional dels departaments d’Ensenyament i 
d’Empresa i Ocupació amb caràcter executiu i assumi-
rà les competències de planificació estratègica, avaluació 
i coordinació de les polítiques del sistema de formació 
professional.»

10 Esmena núm. 10
De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 29 del punt 2

«29. Promoure la regulació dels centres integrats de For-
mació Professional de Catalunya.»

11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

A l’apartat 31 del punt 2

«31. Oferir accions formatives dirigides als joves que no 
obtenen el Graduat en Educació Secundària Obligatòria 
per a la realització d’itineraris que els facilitin la inserció 
laboral o la reinserció en el sistema educatiu.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les infraestructures de transport
Tram. 302-00152/09

Esmenes presentades
Reg. 67684, 68050, 68055, 68145 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 06.06.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
67684)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les infraestructures de 
transport (tram. 302-00152/09).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 3

«3. A revisar i renegociar totes les concessions dels peat-
ges d’autopistes que depenen de la Generalitat de Cata-
luña tant de peatge explícit, com a l’ombra, així com dels 
convenis d’ampliació d’encomandes i de compensacions 
a pagar de forma ajornada per l’execució de noves obres 
i millores així com per previsió de pèrdua de usuaris, sota 
el criteri de l’interès públic, la disminució de costos i els 
principis de la mobilitat sostenible.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 4

«4. Encarregar al Grup de Treball de peatges, a que pro-
cedeixi: 

a. A formular una proposta de nou sistema de finança-
ment de la construcció i del manteniment del conjunt de 
les vies d’alta capacitat –autopistes i autovies– tenint en 
compte la necessitat de prioritzar les infraestructures fer-
roviàries i de transport públic.

b. A formular una proposta sobre com Implementar a Ca-
talunya la directiva europea sobre l’«eurovignette» per tal 
que el transport de mercaderies de llarg recorregut que 
travessa Catalunya assumeixi el cost de les infraestructu-
res i la compensació dels impactes ambientals.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou apartat 5

«5. El Parlament de Catalunya Reprova l’actuació del De-
partament de Territori i Sostenibilitat i en concret de la 
Secretaria de Territori i Mobilitat per no haver facilitat, 
fins el moment, als membres del Grup de Treball de Peat-
ges –i en especial als representants dels grups parlamen-
tari, malgrat haver-ho reclamat insistentment– el contin-
gut íntegre per escrit o per accés informàtic, del conjunt de 
documents, informes i presentacions que es van presentar 
i debatre a la darrera reunió de dit Grup de Treball de pe-
atges, contravenint així el dret a l’accés a la informació.»

Palau del Parlament, 4 de juny de 2012

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 68050)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les 
infraestructures de transport (tram. 302-00152/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP Socialista

De modificació de l’apartat b del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

b. Impulsar les reformes legislatives necessàries per tal 
que en les concessions d’autopistes en règim de peatge es 
mantingui llur equilibri econòmic, i establir nous criteris 
per tal de garantir el menor impacte possible pels usuaris 
habituals dels sistema d’autopistes a causa de la mobilitat 
obligada, arribant si s’escau al 100% de la bonificació. 
assolint-se aquest equilibri econòmic quan es compensa 
la inversió total realitzada, inclosa la rendibilitat corres-
ponent (que en cap cas pot ser superior al 15% de mitjana 
anual) i les despeses de manteniment, amb els ingressos 
per peatges.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició de dos nous punts

El Parlament insta el Govern a: 

3. Anul·lar i deixar sense efecte el procés de privatitza-
ció de les societats Tabasa i Tunel del Cadí i potenciar la 
seva acció com a instruments de construcció, ampliació 
i gestió d’infraestructures per a la mobilitat col·lectiva.

4. En relació amb els peatges de la seva titularitat, rene-
gociar, en el termini de dos mesos, amb les concessionà-
ries privades de peatges les condicions de gestió per tal 
que assumeixin les bonificacions als usuaris habituals a 
causa de la mobilitat obligada vigents fins el 31 de desem-
bre de l’any 2011.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2012

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

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 68055)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
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vern sobre les infraestructures de transport (tram. 302-
00152/09).

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

D’un nou apartat 3 

3. Donat l’actual context de crisi econòmica s’insta el Go-
vern de la Generalitat i de l’Estat a renegociar amb les 
concessionàries d’autopistes de peatge un rebaixa de les 
tarifes sense cap tipus de contraprestació a canvi per part 
de l’administració pública, com a mesura de caràcter 
temporal fins a la recuperació per part de l’administra-
ció d’aquelles concessions d’autopistes que hagin trencat 
l’equilibri econòmic.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

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

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 68145)

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 infraestructures de transport (tram. 302-00152/09).

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

Al punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a. Vetllar perquè les societats concessionàries de les vi-
es en règim de peatge i els seus contractes concessionals 
compleixin i s’ajustin a les condicions econòmiques i jurí-
diques de la pròpia concessió.

b. Impulsar les reformes legislatives necessàries per tal 
que en el procés d’adjudicació i definició de les concessi-
ons d’autopistes en règim de peatge es consideri i deter-
minin les condicions econòmiques i jurídiques i el marc 
de riscos concessionals i del seu equilibri econòmics i fi-
nancer.»

Palau del Parlament, 5 de juny de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la lluita per la inclusió social i l’eradica-
ció de la pobresa
Tram. 302-00153/09

Presentació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 68500 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.06.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre la lluita per la inclusió social i l’eradicació 
de la pobresa (tram. 300-00173/09).

Moció

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

1. Aprovar, abans de finals del proper mes de juliol, el 
document de bases del Pacte Nacional per a la Inclu-
sió Social i l’Eradicació de la Pobresa i definir, a partir 
d’aquest o del que ha creat el Grup de Treball per la Po-
bresa, actuacions d’aplicació immediata calendaritzades 
i quantificades econòmicament.

2. Definir, abans de l’inici del proper curs escolar, un 
protocol per tal de detectar, de forma immediata i en co-
ordinació amb els serveis socials bàsics, les entitats soci-
als, els ens locals i els centres educatius, aquells infants 
que no porten esmorzar a l’escola o no poden accedir 
als menjadors escolars per raons econòmiques; presen-
tar un informe trimestral en el qual es presentin les esta-
dístiques sobre les beques menjador (especificant els in-
fants sol·licitants, els que en resten exclosos i els motius 
d’aquesta exclusió, tot plegat amb dades absolutes i per-
centuals i desagregació per centre); i destinar els recursos 
necessaris, en beques menjador, suport a les famílies i 
altres recursos, per fer front a aquesta situació i per tal 
d’evitar que cap infant del país amb necessitats socials es 
quedi sense una alimentació saludable.

3. Convocar, de forma immediata, una reunió del Comitè 
de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció, amplia-
da amb representants de les entitats socials (Creu Roja, 
ECAS, Taula del Tercer Sector, sindicats i promotors de 
la Iniciativa Legislativa Popular) i els partits polítics amb 
representació parlamentària, per tal de revistar el model 
actual i acordar un nou sistema amb l’objectiu que totes 
les persones que no puguin tenir accés a l’ocupabilitat, ja 
sigui per motius socials/personals, tinguin garantida una 
renda mínima (ja sigui la RMI i/o altres ajuts o presta-
cions) que permeti una subsidència digna. Desencallar, 
abans de tres mesos, els expedients aturats i farà marxa 
enrere en el Decret 384/2011, de 30 d’agost; com a mínim 
fins que no es consensuï un text alternatiu.

4. Reclamar al govern de l’Estat el reforçament o, com 
a mínim, el manteniment dels Plans d’Ocupació Acti-
va adreçats especialment als col·lectius més vulnerables 
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i establir, en qualsevol supòsit, mecanismes per tal de 
compensar aquesta mancança, a fi de poder incorporar 
al mercat laboral persones que estan en situacions de po-
bresa o en risc d’exclusió social.

5. Convocar, de forma immediata, una cimera entre els 
Departaments implicats de la Generalitat de Catalunya, 
entitats financeres i judicatura en l’àmbit d’habitatge, per 
tal d’arribar a un acord que defineixi la implicació dels 
diferents interlocutors i estableixi vies de solució estable 
(com ara el reallotjament, la renegociació o la dació en 
pagament) a les situacions de possibles desnonaments. 
Posar en circulació, de forma immediata, tots els pisos 
buits propietat de les entitats financeres i les administra-
cions publiques a fi de cobrir necessitats d’habitatge so-
cial d’urgència.

6. Treballar, de forma integral, amb les persones soles 
i/o famílies sense sostre i sense llar per tal d’evitar que 
puguin arribar a una situació de pobresa extrema i do-
nar cobertura a necessitats bàsiques. En aquest sentit, 
s’optimitzaran les infraestructures i recursos com ara els 
menjadors de centre de dia, les escoles o els albergs dels 
sense sostre, a fi de poder cobrir necessitats alimentaries 
dels col·lectius corresponents

7. Convocar, de forma immediata, la taula sobre exce-
dents alimentaris aprovada en el ple del passat mes de 
gener i acordar, abans de tres mesos, un document en el 
que s’estableixin les estratègies i accions d’abast nacional 
dels diferents agents implicats per fer front a aquesta pro-
blemàtica. Aquest document serà presentat a la Comissió 
de Benestar i Immigració del Parlament de Catalunya i 
s’incorporarà al Pacte Nacional per a la Inclusió Social i 
l’Eradicació de la Pobresa.

8. Incrementar l’ajut a les entitats i associacions que tre-
ballen pel benestar infantil i en infància en risc, per tal 
d’augmentar l’oferta d’activitats extraescolars, casals o 
colònies; i reforçar els mecanismes d’acció positiva en-
vers les entitats que treballen en favor de la inclusió so-
cial, millorant els criteris de contractació social i definint 
nous instruments de conscienciació ciutadana, com ara 
les etiquetes de productes i serveis socialment responsa-
bles.

9. Incrementar, o com a mínim mantenir, en els contrac-
tes programa signats amb els ens locals, l’aportació del 
pressupost del 2010 per tal que els Serveis Socials Bàsics 
d’Atenció Primària disposin dels recursos suficients per 
garantir una atenció adequada de les urgències socials.

10. Augmentar les ajudes per als infants i adolescents, 
dels quals la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència té expedient obert, per tal de contribuir a 
la millora del seu desenvolupament integral.

11. Dinamitzar, a partir dels mitjans materials i humans 
que resultin necessaris, l’Observatori Català de la Pobre-
sa, la Vulnerabilitat i la Inclusió Social, per tal que esde-
vingui una eina útil per a conèixer la realitat de la pobre-
sa al nostre país en les seves múltiples vessants; establir 
acords de col·laboració amb els ens locals i les entitats 
que treballen en l’àmbit de la pobresa (Creu Roja, Banc 
dels Aliments, Càritas, ECAS...) per tal que l’Observato-
ri i el seu portal web incorporin les dades estadístiques i 
els estudis que elaboren periòdicament; i definir, a través 

del grup de treball de la pobresa, indicadors estadístics 
de referència per tal d’elaborar un informe anual sobre la 
pobresa al nostre país, el qual es donarà a conèixer a tra-
vés del Parlament.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reinserció després de l’execu-
ció penal
Tram. 302-00154/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 68512 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu i Agnès Pardell i Veà, 
Diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la reinserció després de l’execució penal 
(tram. 300-00174/09).

Moció

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

1. Mantenir oberts els Centres Educatius de Justícia Ju-
venil dels Til·lers de Mollet del Vallès i Montilivi de Gi-
rona.

2. Continuar el difícil treball de reeducació-reinserció 
amb la voluntat de mantenir la proximitat entre l’intern 
i la seva família, complir les sentències a prop dels seus 
domicilis, garantir que l’advocat pugui dur a terme la 
defensa del menor i facilitar que l’intern pugui incorpo-
rar-se més ràpidament a la societat. En definitiva, un mo-
del socialment eficient.

3. Recuperar la relació d’aliança estratègica amb les en-
titats del Tercer Sector Social, que fins a l’actualitat han 
desenvolupat els programes d’inserció i rehabilitació. 
Comprometent-se a mantenir el finançament necessari 
per a continuar els serveis que presten aquestes entitats, 
tenint en compte que un dels trets diferencials de la po-
lítica penitenciària de Catalunya és justament la qualitat 
dels programes de rehabilitació propis combinada amb 
la qualitat dels programes de rehabilitació de les enti-
tats.

4. Seguir permetent, com fins ara, l’entrada del personal 
voluntari de les entitats del Tercer Sector Social als cen-
tres penitenciaris.

5. Intensificar el «Programa Límits», assegurant l’incre-
ment de les actuacions en el marc del programa selectiu 
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d’intervenció preventiva adreçat a grups de famílies de 
joves que passen pel circuit de justícia juvenil.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens Agnès Pardell i Veà
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre els problemes dels sectors de l’agricul-
tura i la ramaderia
Tram. 302-00155/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 68513 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.06.2012

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 estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre els problemes dels sec-
tors de l’agricultura i la ramaderia (tram. 300-00175/09).

Moció

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Convocar per aquest any 2012 els ajuts a l’agricultura 
i ramaderia ecològiques per a nous beneficiaris per tal 
d’impulsar un sector viable, en constant creixement i per 
donar eines als joves emprenedors que volen iniciar-se en 
aquest tipus de producció.

2. Mantenir l’aposta, que en el seu moment van fer les or-
ganitzacions agràries, les formacions polítiques i el Go-
vern, per a que el Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE) fos l’òrgan responsable de la certifi-
cació de la producció ecològica a Catalunya.

3. Confirmar oficialment que no es suprimirà el CCPAE, 
ni les seves funcions seran substituïdes pel propi Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural atès que la credibilitat, reconeixement i 
independència que té aquesta corporació de dret públic 
amb personalitat jurídica pròpia, es posarien en entredit 
si aquestes funcions les assumís el propi Departament.

4. Vistos els acords de Govern de 15 de maig i de 5 de 
juny de 2012 en matèria de convocatòries de subvencions 
en règim de concurrència per al 2012, mantenir totes les 
convocatòries previstes dels àmbits d’agricultura, rama-
deria i pesca en la llista de convocatòries que efectiva-
ment es duran a terme.

5. A elaborar, abans del 9 de juliol, darrer dia per la pre-
sentació d’esmenes al document de la ponència del Par-
lament Europeu sobre la PAC, un estudi d’impacte eco-
nòmic sobre les diferents maneres de dur a terme la 
regionalització dels ajuts de la PAC i així poder valorar 
quina és la més beneficiosa pel sector agrari català.

6. Modificar la posició en matèria de regionalització ex-
posada en el document de posicionament de la Comissió 
de Seguiment de la Reforma de la PAC, on es vincula to-
talment la regionalització productiva a la institucional. El 
paràgraf «Catalunya es mostra a favor de tenir la possibi-
litat de realitzar una regionalització institucional, sempre 
i quan es pugui aplicar posteriorment una regionalització 
productiva dintre de Catalunya, que eviti l’establiment 
d’una tarifa plana» haurà de ser modificat en funció de 
les conclusions estretes de l’estudi d’impacte econòmic.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens Mònica Lafuente de la Torre
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la pobresa
Tram. 302-00156/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68585 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.06.2012

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la situació de la pobresa (tram. 300-
00172/09).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que en el 
present període de sessions: 

1. Suspengui les darreres modificacions legislatives de la 
Renda Mínima d’Inserció fins a consensuar una proposta 
amb el món local, els grups parlamentaris, els agents so-
cials, el Tercer sector social, els col·legis professionals i la 
ciutadania en general.

2. Fer efectiu el pagament urgent a aquelles persones que 
encara avui no han rebut la seva prestació tot i complir 
amb els requisits vigents del PIRMI.

3. Constitueixi en el termini d’un mes una comissió par-
lamentària mixta grups parlamentaris, Govern i entitats 
per a l’estudi i implantació de la Renda Garantida de Ciu-
tadana en els termes previstos en l’article 24.3 de l’Esta-
tut d’Autonomia.

4. Que presenti el Pacte Nacional contra la Pobresa i per 
la inclusió social, en el termini d’un mes, el qual articuli 
un seguit de mesures amb calendari i pressupost per fer 
front a les noves situacions de pobresa derivades de la 
manca de feina o de llar.

5. Que el Pacte per a la Infància de Catalunya, posi espe-
cial èmfasi en la prevenció dels factors que més incidei-
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xen en la pobresa infantil: augment de les beques men-
jador i la creació de serveis d’acollida, millora dels ajuts 
per fill a càrrec.

6. Que s’impulsin les mesures recollides en el Pacte Na-
cional per l’Habitatge respecte l’increment del nombre 
d’habitatges socials i ajudes a famílies per evitar desno-
naments.

7. Que presenti una reforma fiscal, que des de la lluita 
contra el frau fiscal i des dels principis de qui més té més 
paga i qui contamina paga, s’incorporin figures tributàri-
es que garanteixin una fiscalitat més justa i redistributiva 
i amb nous tributs de fiscalitat verda: 

a) Recuperar l’impost de successions i donacions que 
gravi les rendes més altes. Creació d’un impost sobre les 
grans fortunes. Creació d’un impost sobre les entitats de 
crèdit. Reduir el mínim exempt de l’impost de patrimo-
ni i incrementar els tipus aplicables als trams superiors.

b) Formular un Impost sobre l’energia nuclear, sobre les 
emissions contaminants, i de les emissions de CO2.

La recaptació d’aquests impostos anirà íntegrament diri-
gida al finançament de polítiques socials i de lluita contra 
la pobresa.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

Dolors Camats Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la situació derivada de la mala gestió 
de les caixes d’estalvis
Tram. 302-00157/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 68594 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.06.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta la següent moció, 
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació 
derivada de la mala gestió de les caixes d’estalvis (tram. 
300-00176/09).

Moció

1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a que inste a las cajas de ahorro catalanas a publi-
car:

A. Las retribuciones anuales totales de los directivos y 
miembros de los respectivos Consejos de Administración 
desde el año 2007.

B. Los complementos de las retribuciones anuales tota-
les, en forma de planes de pensiones, sistemas de ahorro 
a largo plazo, sistemas de retribución basados en accio-
nes o cualquier otro tipo de beneficio, de los directivos y 

miembros de los respectivos Consejos de Administración 
desde el año 2007.

C. La composición de los respectivos Consejos de Ad-
ministración y la relación de todas las entidades repre-
sentadas en estos Consejos de Administración desde el 
año 2007.

D. Las auditorías anuales efectuadas por estas entidades 
desde el año 2007.

E. El balance anual total de activos y pasivos desde el 
año 2007.

F. Los informes sobre los préstamos personales, los prés-
tamos hipotecarios y los préstamos empresariales con-
cedidos y sus amortizaciones o condonaciones desde el 
año 2007.

G. Los informes sobre los préstamos concedidos a parti-
dos políticos y a organizaciones sindicales y sus amorti-
zaciones o condonaciones desde el año 2007.

H. Los informes sobre los préstamos concedidos a los 
equipos directivos de estas entidades y las condiciones 
establecidas en los mismos desde el año 2007. 

I. Los contratos de indemnización y las cláusulas de blin-
daje en contratos de alta dirección suscritos con los di-
rectivos y miembros de los respectivos Consejos de Ad-
ministración desde el año 2007.

2. El Parlament de Cataluña manifiesta su reprobación 
al Govern de la Generalitat por su omisión del deber de 
control, inspección y sanción de la actividad financiera 
de las cajas de ahorro catalanas, competencia recogida 
en el artículo 120 del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña.

3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a:

A. Facilitar a todos los grupos parlamentarios los datos y 
cifras concretas de la cantidad de ayudas públicas recibi-
das por las cajas de ahorro catalanas, mediante el Fondo 
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o de cu-
alquier otro tipo.

B. Dar información detallada sobre los mecanismos de 
auditoría y control existentes sobre la gestión del capital 
público facilitado a las cajas de ahorro catalanas.

C. Comparecer en el Parlament de Cataluña en el plazo 
máximo de un mes para informar de las medidas previs-
tas para mejorar la gestión de las cajas de ahorro catala-
nas.

4. El Parlament de Cataluña declara la necesidad de in-
vestigar en sede parlamentaria y, si procede, en sede ju-
dicial, las responsabilidades políticas derivadas de los 
responsables de la gestión de las cajas de ahorro catala-
nas y de la actuación de estas entidades desde el inicio de 
su proceso de restructuración.

5. El Parlament de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a que adopte todas las medidas necesarias para 
que las cajas de ahorro catalanas adquieran un compro-
miso público de austeridad de los equipos directivos y de 
facilitación de líneas de crédito a ciudadanos, pequeñas y 
medidas empresas, autónomos y emprendedores.



11 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 331

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 86

6. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a abrir expediente a todas las cajas de ahorro cata-
lanas que han incurrido en casos de mala gestión de los 
recursos públicos y, en su caso, a sancionar a estas enti-
dades financieras en caso de vulneración de la legislación 
europea, estatal y autonómica pertinente.

7. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a informar del cumplimiento de todas estas medi-
das a todos los grupos parlamentarios del Parlament de 
Cataluña.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2012

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les taxes de la formació professio-
nal i les millores dels cicles formatius de grau 
superior
Tram. 302-00158/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 68595 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.06.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pedro Chumillas 
Zurilla, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les 
taxes de la formació professional i les millores dels cicles 
formatius de grau superior (tram. 300-00177/09).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a: 

1. Donat que el Departament d’Ensenyament ha decidit 
implantar una taxa acadèmica als cicles superiors d’FP, 
es destinarà un mínim del 25% dels ingressos a constituir 
un fons de beques específic al qual es pugui acollir qual-
sevol estudiant que acrediti una situació econòmica que 
li dificulti accedir a aquests estudis.

2. Adoptar les mesures necessàries per tal de facilitar el 
pagament fraccionat de forma trimestral de les matrícu-
les dels cursos de cicle superior 

3. Adoptar criteris de flexibilitat a l’hora d’establir les rà-
tios d’alumnes per aula d’acord amb les especialitats, te-
nint en compte que la ràtio òptima depèn de la especiali-
tat de què es tracti.

4. Considerar el curs pont de grau mitjà a grau superior 
com a prova suficient per poder passar d’un nivell a l’altre 
sense haver de fer altres proves d’accés.

5. Mantenir el criteri de que els concerts amb escoles que 
proporcionen titulacions de cicles de grau superior es fa-

cin en funció de les matriculacions i no de les preinscrip-
cions.

6. Preveure amb l’anticipació suficient els criteris d’ava-
luació de la prova pilot de model dual que es farà el pro-
per curs per poder decidir si ampliar o no el seu abast.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Pedro Chumillas Zurilla
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el desenvolupament de les infraestruc-
tures
Tram. 302-00159/09

Presentació
Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 68618 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.06.2012

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre el desenvolupament de les infraestructu-
res (tram. 300-00178/09).

Moció

El Parlament de Catalunya, insta el Consell Executiu a: 

1. En relació a les eines de planificació d’inversions de la 
Generalitat: 

a) Impulsar la conclusió del Pla Director d’Infraestructu-
res 2011-2020 que inclogui els estudis econòmics finan-
cers necessaris per al finançament de les inversions que 
es prevegin.

b) Avaluar el Pacte Nacional de les Infraestructures, pre-
veure’n les correccions necessàries tenint en considera-
ció l’actual situació econòmica i les perspectives de futur 
més immediates, i cerca la complicitat dels grups parla-
mentaris i dels agents socials i econòmics.

2. En relació a les infraestructures ferroviàries:

a) Negociar amb l’operador del servei de rodalies el con-
tracte programa per als propers anys, de manera que que-
di garantida la prestació del servei fins que el mercat de 
transport intern per ferrocarril a Espanya quedi libera-
litzat.

b) Impulsar la implantació del servei de rodalies, combi-
nats amb els serveis regionals, a les àrees de Tarragona, 
Lleida i Girona.

c) Replantejar les tarifes dels serveis de regionals de ma-
nera que s’eliminin els greuges existents com ara la vali-
desa dels abonaments de 10 viatges, o les limitacions dels 
viatges d’anada i tornada.
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d) Replantejar la planificació de l’execució de la L9 del 
metro, de manera que es programi la execució pendent, 
especialment aquells trams avui aturats, com ara el tram 
central i el ramal de la zona franca.

e) Programar la represa de l’execució de la prolongació 
dels FGC en l’àmbit de Terrassa.

f) Programar la represa de l’execució de la prolongació 
dels FGC en l’àmbit de Sabadell, adoptant les mesures 
necessàries per limitar les afectacions que l’aturada de 
les obres provoca especialment al comerç.

3. En relació a les noves actuacions en carreteres o au-
tovies:

a) Encetar els estudis i projectes necessaris pel desdo-
blament de la C-55 entre Abrera i Manresa, adoptant les 
mesures de seguretat necessàries que eliminin els actuals 
punts negres d’aquesta via.

b) Reprendre els estudis i projectes necessaris per a la 
construcció de la B-500 entre Badalona i Mollet del Va-
llès.

c) Realitzar els estudis i projectes necessaris per a la 
construcció de la Ronda Nord de Figueras que ha de per-
metre la connexió de l’estació d’AVE, amb Figueras.

d) Programar la construcció del nou traçat de la carretera 
N141 entre Salt i Anglès.

e) Programar la construcció de les variants d’Olot i les 
Preses.

4. En relació als peatges de les autopistes i autovies de 
concessió de la Generalitat: 

a) Realitzar una anàlisi sobre cada una de les barreres de 
peatge de les autopistes i autovies, en relació a les alter-
natives de què disposen els usuaris.

b) Presentar l’anàlisi anterior al Grup de Peatges abans 
d’acabar l’any corrent, amb una proposta de mesures cor-
rectores que incloguin la bonificació de fins el 100% dels 
peatges per recurrència en aquells casos en què es faci 
palesa l’absència d’alternatives competitives, que entra-
ran en vigor l’1 de gener de 2013.

c) Analitzar amb el detall necessari els greuges territori-
als que impliquen les barreres de Les Fonts - Terrassa a 
la C-16, de Mollet del Vallès a la C-33, d’Alella a la C-32 
nord i de Vallcarca a la C-32 sud i implantar les solucions 
més adequades abans de gener de 2013.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de justícia juvenil
Tram. 300-00179/09

Presentació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 68501 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.06.2012

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, 
presenta al Govern la interpel·lació següent, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els pro-
pers dies 13 i 14 de juny de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en matèria de polí-
tiques de justícia juvenil

Palau del Parlament, 7 de juny de 2012

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’ocupació
Tram. 300-00180/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 68604 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.06.2012

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 138 del Reglament del Parlament, pre-
senten al Govern la interpel·lació següent, per tal que si-
gui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 13 i 14 de juny de 2012.

– Sobre les polítiques d’ocupació del Govern.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2012

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
energètiques
Tram. 300-00181/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 68612 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de juny de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
polítiques energètiques?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de 
drets evidenciada pels dictàmens del Con-
sell de Garanties Estatutàries
Tram. 300-00182/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 68613 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.06.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple que 
ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de juny de 2012.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb la 
pèrdua de drets evidenciada pels recents dictàmens del 
Consell de Garanties Estatutàries?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la legislació en 
matèria de finançament dels partits polítics
Tram. 300-00183/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 68614 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.06.2012

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de juny 
de 2012.

– Quina valoració fa el Govern de la Generalitat sobre la 
legislació vigent en matèria de finançament dels partits 
polítics?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2012

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP C’s

Interpel·lació al Govern sobre la temporada 
turística d’estiu
Tram. 300-00184/09

Presentació
Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 68621 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 08.06.2012

A la Mesa del Parlament

Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 
i 14 de juny de 2012.

– Quina és la previsió del Govern de la Generalitat per la 
propera temporada estival de turisme?

Palau del Parlament, 8 de juny de 2012

Rafael Luna Vivas
Diputat del GP del PPC
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Memòria de la Comissió de Peticions cor-
responent al període comprès entre l’inici de 
la IX legislatura i el 31 de desembre de 2011
Tram. 264-00001/09

Coneixement
Ple del Parlament
Sessió núm. 34, 06.06.2012, DSPC-P 57

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 de juny de 
2012, ha pres coneixement de la Memòria presentada per 
la Comissió de Peticions corresponent al període com-
près entre l’inici de la IX legislatura i el 31 de desembre 
de 2011 (tram. 264-00001/09) d’acord amb l’article 60.8 
del Reglament del Parlament.

El contingut de la memòria és el següent: 

Sumari
1. Introducció
2. Relació de peticions tramitades en la VIII legislatura
2.1. Peticions escrites
2.2. Peticions electròniques
3. Relació de peticions tramitades en la IX legislatura
3.1. Peticions provinents de la VIII legislatura
3.1.1. Peticions escrites
3.1.2. Peticions electròniques
3.2. Peticions de la IX legislatura
3.2.1. Peticions escrites
3.2.2. Peticions electròniques
4. Relació de peticions en estat actual de tramitació
4.1. Peticions provinents de la VIII legislatura
4.1.1. Peticions escrites
4.2. Peticions de la IX legislatura
4.2.2. Peticions electròniques
5. Estadístiques

1. Introducció

La Comissió de Peticions fou establerta l’1 de desembre 
de 2006 després que el nou Reglament del Parlament de 
Catalunya, en vigor des de l’1 de gener de 2006, en dis-
posés la creació en l’article 60.

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de juliol 
de 2008, va prendre coneixement de la Memòria presen-
tada per la Comissió de Peticions corresponent al desem-
bre del 2006 i a l’any 2007. En la sessió del Ple del Parla-
ment del 30 de juliol de 2010, es va presentar la Memòria 
corresponent als anys 2008 i 2009 i al període comprès 
entre l’1 de gener i el 15 de juliol de 2010.

D’acord amb l’article 60.8 del Reglament del Parlament, 
es presenta ara aquesta memòria, que recull un total de 
setanta-tres peticions, onze de les quals corresponen a la 

VIII legislatura i no van ser incloses en la darrera me-
mòria presentada en el Ple el 30 de juliol de 2010 perquè 
són peticions tramitades amb posterioritat a aquesta data.

La major part de peticions de la present memòria corres-
pon a les peticions de la IX legislatura presentades fins al 
31 de desembre de 2011, un total de seixanta-dos escrits.

A continuació es presenta una relació de les peticions tra-
mitades a la Comissió de Peticions i de les peticions que 
actualment estan en tràmit, juntament amb una sèrie de 
dades estadístiques amb relació a les peticions.

2. Relació de peticions tramitades en la VIII 
legislatura 

Es consignen a continuació les peticions tramitades en la 
VIII legislatura, algunes de les quals es van incloure com 
a «peticions en tramitació» en la memòria anterior de la 
Comissió de Peticions.

2.1. Peticions escrites

1. Escrit relatiu als horaris i la interconnexió de l’aeri 
d’Esparreguera 

Persona peticionària: X. O. B.

Registre d’entrada núm.: 70425

Data: 20.04.2010

Núm. expedient: 125-00172/08

Procedència: Esparreguera (Baix Llobregat)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

La persona peticionària demana una intermodalitat com-
pletament operativa de l’aeri d’Esparreguera amb la resta 
de mitjans de transport de la ciutat. Així mateix, demana 
l’ajustament dels horaris d’espera entre els ferrocarrils de 
la Generalitat i l’aeri.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i sol-
licita un informe sobre la qüestió al Departament de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques al 
peticionari i, juntament amb la petició, als grups parla-
mentaris per si consideren convenient promoure alguna 
iniciativa parlamentària.

2. Escrit relatiu a l’emissió d’una targeta de transport 
públic per a desocupats

Persona peticionària: E. M.

Registre d’entrada núm.: 77988

Data: 01.06.2010

Núm. expedient: 125-00175/08
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Procedència: Barcelona

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

La persona peticionària demana que es valori la possi-
bilitat, atesa la situació de crisi econòmica, de crear una 
targeta de transport públic específica per a desocupats 
semblant a les targetes per a pensionistes o per a famílies 
nombroses.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit l’escrit i sol-
licita un informe sobre la qüestió al Departament de Tre-
ball, especialment pel que fa referència als beneficis que 
els desocupats tenen en l’àmbit del transport.

El Departament de Treball notifica que trasllada la peti-
ció al Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques, atès que Treball no té la competència per a decidir 
s’obre l’emissió d’aquesta targeta o de qualsevol altra de 
transport públic, independentment del perfil del titular.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
envia un informe sobre l’assumpte plantejat pel peticio-
nari.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques al 
peticionari i, juntament amb la petició, als grups parla-
mentaris, per si consideren convenient promoure alguna 
iniciativa parlamentària.

3. Escrit relatiu a les marquesines de les parades de 
Sant Martí de Provençals i d’Espronceda del Trambesòs

Entitat peticionària: E. M., portaveu de la Plataforma 
Amics de la Gran Via

Registre d’entrada núm.: 77989

Data: 01.06.2010

Núm. expedient: 125-00176/08

Procedència: Barcelona

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

La petició posa de manifest que les parades del Trambe-
sòs de Sant Martí de Provençals i Espronceda, de Bar-
celona, tenen goteres derivades dels vidres trencats de la 
claraboia.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit l’escrit i sol-
licita un informe sobre la qüestió a l’Autoritat Metropoli-
tana del Transport, depenent del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques al 
peticionari.

4. Escrit relatiu a un nou model de residències ge rià
triques

Entitat peticionària: J. A. i X., com a president del Con-
sell Sènior de Premià de Mar (Maresme)

Registre d’entrada núm.: 72684

Data: 18.06.2010

Núm. expedient: 125-00180/08

Procedència: Premià de Mar (Maresme)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

Els avui peticionaris, el Consell Sènior de Premià de Dalt, 
es van adreçar al Síndic de Greuges per demanar un nou 
model de residències geriàtriques basat en centres més 
petits, no massificats, semblants als habitatges habituals 
(i no als hotels), que facin que la gent gran se senti com a 
casa. Els avui peticionaris consideren que als països més 
avançats de la Unió Europea ja no es construeixen grans 
geriàtrics, sinó centres més personalitzats.

En l’escrit, l’entitat peticionària demana la creació d’un 
centre de referència nacional de Catalunya amb seu a 
Premià de Dalt com a experiència pilot.

El Síndic de Greuges, constatant el caràcter general de 
l’escrit del Consell Sènior de Premià de Dalt, els va de-
manar permís per a enviar-lo a la Comissió de Peticions, 
cosa que van acceptar.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i sol-
licita un informe al Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania, especialment sobre la planificació de construcció 
de noves residències, els criteris de concertació de resi-
dències, les diverses tipologies de centres existents i les 
ràtios, i sobre la viabilitat del model de residència que 
proposa l’entitat peticionària.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania a l’entitat peti-
cionària i, juntament amb la petició, als grups parlamen-
taris per si consideren convenient promoure alguna inici-
ativa parlamentària.

5. Escrit relatiu a la proposta sobre la dignitat i la gra
tuïtat dels funerals

Entitat peticionària: S. B. V., president de l’Associació de 
Veïns i Veïnes Coll Vallcarca

Registre d’entrada núm.: 72854

Data: 28.06.2010

Núm. expedient: 125-00182/08

Procedència: Barcelona

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials
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Resum i consideracions: 

És un escrit remès pel Síndic de Greuges amb autoritza-
ció de la persona que presentà la queixa inicialment da-
vant el Síndic.

L’entitat peticionària proposa que es garanteixin uns ser-
veis funeraris gratuïts i dignes per a totes les persones, 
amb càrrec als pressupostos de les administracions pú-
bliques.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i sol-
licita informes als departaments d’Acció Social i Ciuta-
dania i de Salut i a l’Ajuntament de Barcelona.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre a l’entitat pe-
ticionària els informes del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, del Departament de Salut i de l’Ajuntament 
de Barcelona.

6. Escrit relatiu a uns canvis urbanístics a Barcelona 

Entitat peticionària: A. A. C., Associació Plataforma Can 
Ros Verd

Registre d’entrada núm.: 73273

Data: 14.07.2010

Núm. expedient: 125-00183/08

Procedència: Barcelona

Matèria: urbanisme

Resum i consideracions: 

L’escrit, presentat per una advocada col·legiada en nom 
d’una associació, demana que l’associació sigui informa-
da directament dels canvis de qualificació urbanística 
d’una zona prop del Canòdrom Meridiana, a Barcelona.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició perquè l’objecte de la petició és aliè a les compe-
tències de la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la Llei 
orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, i l’article 
4 de les normes internes de funcionament de la Comissió.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a l’entitat peticionària.

7. Escrit relatiu a la tramitació de denúncies en cas de 
violència de gènere i sobre les regles de compensació 
econòmica en el règim de separació de béns 

Persona peticionària: F. C. C.

Registre d’entrada núm.: 73953

Data: 18.08.2010

Núm. expedient: 125-00186/08

Procedència: Barcelona

Matèria: Sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

Aquest escrit té dues parts diferenciades. En primer lloc, 
es considera que els agents masculins del Cos de Mossos 
d’Esquadra no són aptes per a tramitar denúncies de vio-
lència de gènere i que ho haurien de fer exclusivament les 
agents d’aquest cos policial.

En segon lloc, demana la modificació legislativa del con-
cepte d’enriquiment injust del Codi de família amb rela-
ció a la compensació econòmica per raó de treball con-
tinguda en el règim de separació de béns. Tanmateix, 
aquest concepte ja no és vigent. En el preàmbul de la Llei 
25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família, es pot llegir: 

«El capítol II, relatiu als règims econòmics matrimoni-
als, manté el règim de separació de béns com a legal su-
pletori i en conserva, amb algunes modificacions remar-
cables, els trets definitoris. Es manté el principi que els 
béns adquirits a títol onerós durant el matrimoni perta-
nyen al cònjuge que consti com a titular, tradicionalment 
reforçat amb la presumpció de donació de la contrapres-
tació si s’aconsegueix provar que aquesta prové del patri-
moni de l’altre. Com a novetat, però, s’exclouen d’aquest 
règim els béns mobles destinats a l’ús familiar, com ara 
els vehicles, el mobiliari, els aparells domèstics o els al-
tres béns que integren el parament de la casa. En aquest 
tipus de béns, la mera acreditació de la titularitat formal, 
per exemple per mitjà de rebuts de compra, és sovint poc 
significativa i, per això, atesa la destinació familiar dels 
béns, s’ha considerat preferible partir de la presumpció 
que pertanyen a ambdós cònjuges per meitats indivises, 
sens perjudici de la possibilitat de destruir aquesta pre-
sumpció per mitjans de prova més concloents.

»En aquest capítol també es fa una regulació més com-
pleta i acurada de la compensació econòmica per raó de 
treball per a la casa o per a l’altre cònjuge, com a correc-
tiu dels efectes no gens desitjables que en ocasions produ-
eix aquest règim. Fins ara, l’aplicació de la compensació 
econòmica per raó de treball ha generat força problemes 
a causa, fonamentalment, de la migradesa de la regula-
ció, cosa que ha comportat que a la pràctica hagi esdevin-
gut un factor de difícil predicció, atès l’elevat marge de 
discrecionalitat en mans de l’autoritat judicial. S’ha esti-
mat necessària una intervenció legislativa que proporci-
oni unes pautes normatives més clares i unes regles que 
facilitin la determinació de la procedència i el càlcul de 
la compensació. En aquest sentit, la nova regulació aban-
dona tota referència a la compensació com a remei subs-
titutori d’un enriquiment injust, prescindeix de la idea de 
sobrecontribució a les despeses familiars, implícita en la 
formulació de l’article 41 del Codi de família, vigent fins 
a l’entrada en vigor d’aquesta llei, i es fonamenta, senzi-
llament, en el desequilibri que produeix entre les econo-
mies dels cònjuges el fet que un faci una tasca que no ge-
nera excedents acumulables i l’altre en faci una altra que 
sí que en genera. Per això, n’hi ha prou d’acreditar que un 
dels dos s’ha dedicat a la casa substancialment més que 
l’altre. Per a calcular l’import de la compensació es tenen 
en compte el tipus de treball prestat i la durada i intensi-
tat de la dedicació, i es restringeix la discrecionalitat ju-
dicial a l’hora d’apreciar la rellevància d’aquests factors 
amb l’establiment d’un límit de quantia, que és el de la 
quarta part de la diferència dels increments patrimoni-
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als obtinguts pels cònjuges durant la vigència del règim. 
Tanmateix, es permet l’atorgament d’una compensació 
de quantia superior si el cònjuge creditor pot provar que 
la incidència del seu treball en l’increment patrimonial 
de l’altre cònjuge ha estat notablement superior. La regu-
lació de la compensació aclareix també l’abast de l’auto-
nomia dels cònjuges per a adoptar pactes sobre la com-
pensació, fins i tot en previsió d’una ruptura matrimonial. 
Com a novetat, el supòsit de fet s’estén també als casos 
d’extinció del règim per mort d’un dels cònjuges si és el 
supervivent el qui té dret a la compensació.»

Actuació i resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la peti-
ció i, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Parla-
ment, trametre-la als grups parlamentaris per si conside-
ren convenient promoure alguna iniciativa parlamentària. 
I pel que fa a la part de la petició relativa a les regles de 
compensació econòmica en el règim de separació de béns, 
la Comissió acorda que en la comunicació de l’acord a la 
persona peticionària s’inclogui la transcripció de la part 
que fa referència a aquesta qüestió del preàmbul de la Llei 
25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a la persona i la família.

8. Escrit relatiu a una demanda d’investigació de di
ver ses qüestions derivades d’una herència 

Persona peticionària: T. P. G.

Registre d’entrada núm.: 74376

Data: 17.09.2010

Núm. expedient: 125-00187/08

Procedència: Barcelona

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que s’investigui el cas que exposa, 
relatiu a l’herència familiar, la seva situació psiquiàtrica i 
els diversos delictes de què ha estat víctima.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició, d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001, 
reguladora del dret de petició, i l’article 4 de les normes 
internes de funcionament de la Comissió, perquè la de-
manda és aliena a les competències de la Comissió i és 
pròpia de l’àmbit judicial.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

9. Escrit relatiu a la situació jurídica d’un ciutadà 

Persona peticionària: F. M. M.

Registre d’entrada núm.: 74466

Data: 21.09.2010

Núm. expedient: 125-00188/08

Procedència: Cambrils

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

El peticionari posa de manifest la seva situació jurídica 
d’incapacitat i formula diverses queixes contra diverses 
institucions públiques i judicials que, al seu parer, són les 
causants de la seva situació.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001, 
reguladora del dret de petició, i l’article 4 de les normes 
internes de funcionament de la Comissió, perquè la de-
manda és aliena a les competències de la Comissió i és 
pròpia de l’àmbit judicial.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

2.2. Peticions electròniques

10. Escrit relatiu a la declaració d’independència de 
Catalunya i la creació de l’Estat català 

Persona peticionària: J. L. B.

Registre d’entrada núm.: 73642

Data: 27.07.2010

Núm. expedient: 126-00006/08

Procedència: Fornells de la Selva

Matèria: altres

Resum: L’escrit demana que el Parlament de Catalunya 
faci una declaració d’independència de Catalunya i de 
creació de l’Estat català organitzat com a República.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la pe-
tició perquè l’objecte és aliè a les competències de la Co-
missió, d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001, 
reguladora del dret de petició, i l’article 4 de les Normes 
internes de funcionament de la Comissió. La Comissió 
també acorda remetre la petició als grups parlamentaris 
perquè en tinguin coneixement.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

11. Escrit relatiu a un accident laboral 

Persona peticionària: E. D. R.

Registre d’entrada núm.: 73643

Data: 27.07.2010

Núm. expedient: 126-00007/08

Procedència: Barcelona

Matèria: Sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum: L’escrit exposa la situació d’un empresari que, se-
gons la seva versió, ha estat estafat per un dels seus treba-
lladors, el qual va simular una baixa i va anar a treballar 
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a una altra empresa del mateix sector sense cotitzar. El 
remitent de l’escrit posa de manifest que a ell l’han san-
cionat perquè a la seva empresa s’ha produït un accident.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició perquè l’objecte és aliè a les competències de 
la Comissió, d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 
4/2001, reguladora del dret de petició, i l’article 4 de les 
Normes internes de funcionament de la Comissió.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

3. Relació de peticions tramitades 
en la ix legislatura

3.1. Peticions provinents de la VIII legislatura

3.1.1. Peticions escrites

12. Escrit relatiu al reconeixement de les famílies a 
les quals el Govern franquista va confiscar els diners 
emesos per la Segona República

Entitat peticionària: Associació de Perjudicats per la In-
cautació del Govern Franquista amb relació al Projecte 
de llei del Memorial Democràtic, per mitjà del president 
del Parlament

Registre d’entrada núm.: 69408

Data: 24.03.2010

Núm. expedient: 125-00165/08

Procedència: Barcelona

Matèria: justícia 

Resum i consideracions: 

L’entitat peticionària demana el reconeixement de les fa-
mílies a les quals el Govern franquista va confiscar els 
diners emesos per la Segona República.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició.

• Es tramet la petició al Congrés dels Diputats.

• Se sol·licita informe sobre el contingut de la petició al 
president del Memorial Democràtic.

La petició d’informació es reitera en la IX legislatura, 
fins a tres vegades.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe de la Subdirecció General de Memò-
ria i Pau a l’entitat peticionària i als grups parlamentaris.

13. Escrit relatiu als diners emesos per la Segona Re
pública que van ésser confiscats pel Govern franquista

Persona peticionària: F. P. M.

Registre d’entrada núm.: 69559

Data: 26.03.2010

Núm. expedient: 125-00167/08

Procedència: Girona

Matèria: justícia 

Resum i consideracions: 

La persona peticionària demana el reconeixement de les 
famílies a les quals el Govern franquista va confiscar els 
diners emesos per la Segona República.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició.

• Es tramet la petició al Congrés dels Diputats.

• Se sol·licita informe sobre el contingut de la petició al 
president del Memorial Democràtic.

La petició d’informació es reitera en la IX legislatura, 
fins a tres vegades.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe de la Subdirecció General de Me-
mòria i Pau al peticionari i als grups parlamentaris.

14. Escrit relatiu a la tramesa d’expedients judicials

Persona peticionària: J. S. V.

Registre d’entrada núm.: 70743

Data: 23.04.2010

Núm. expedient: 125-00173/08

Procedència: Barcelona

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

La peticionària explica el seu cas, on un expedient judi-
cial va ser posar a disposició de les parts només un dia 
abans de la celebració del judici. Això implicà poc temps 
per a preparar el judici.

La peticionària denuncia que això és un fet habitual, es-
pecialment en la jurisdicció social, i demana que es facin 
els canvis oportuns per a que aquests retards no es repe-
teixin. En concret reclama un canvi en la legislació sobre 
aquest punt, tot i que el tema que posa de manifest impli-
ca males pràctiques administratives i de gestió.

No obstant, cal destacar que de la documentació que la pe-
ticionària annexa es desprèn que el retard en la posada a 
disposició de les parts de la documentació judicial prové 
del retard de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
en remetre al jutjat la documentació que li fou requerida.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i sol-
licita un informe sobre la qüestió al Departament d’Acció 
Social i Ciutadania, concretament sobre els terminis de 
lliurament dels expedients als jutjats.

Resposta final: 

Tramesa al Síndic de Greuges.
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15. Escrit relatiu a l’organització de la Fira d’Abril del 
Fòrum de Barcelona

Entitat peticionària: M. A., secretària general de la FECEC

Registre d’entrada núm.: 72205

Data: 04.06.2010

Núm. expedient: 125-00178/08

Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

L’escrit fa referència a la situació jurídica de l’entitat or-
ganitzadora de la Fira d’Abril del Fòrum de Barcelona, i 
als acords comercials amb relació a la dita fira.

L’escrit adjunta signatures de particulars i empreses des-
contents amb l’esmentada entitat.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i sol-
licita un informe al Departament de Justícia sobre la situ-
ació jurídica de l’entitat que organitza la Fira d’Abril del 
Fòrum de Barcelona, i al Departament de Cultura sobre 
les subvencions atorgades a la Fira d’Abril del Fòrum de 
Barcelona, en especial sobre l’objecte, el subjecte recep-
tor i la justificació de la subvenció.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda comunicar al remitent 
de l’escrit que, donada l’existència de diversos procedi-
ments judicials sobre aquest assumpte, pot plantejar les 
seves demandes directament a la justícia i dirigir-se tam-
bé, si ho creu convenient, a l’Oficina Antifrau de Cata-
lunya.

16. Escrit relatiu a una antena de telefonia mòbil al 
municipi de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Persona peticionària: A. A. H.

Registre d’entrada núm.: 74077

Data: 30.08.2010

Núm. expedient: 125-00185/08

Procedència: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

La peticionària es queixa d’una antena de telefonia mòbil 
al municipi de Vilafranca del Penedès. La peticionària 
dirigeix la seva queixa contra les actuacions de l’Ajun-
tament de Vilafranca del Penedès perquè considera que 
incompleix la normativa i el règim de llicències d’antenes 
de telefonia mòbil.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i la 
tramet al Síndic de Greuges amb una sol·licitud d’infor-
mació sobre les actuacions dutes a terme amb relació a 
aquesta petició i la resposta donada a la peticionària.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions envia l’informe del Síndic  
de Greuges a la peticionària i li fa saber que el Síndic de  
Greuges està pendent d’ulteriors actuacions.

3.1.2. Peticions electròniques

17. Escrit relatiu a la senyalització viària a Balenyà 
(Osona)

Persona peticionària: J. M. P. M.

Registre d’entrada núm.: 72799

Data registre: 25.06.2010

Data petició electrònica: 08.06.2010

Núm. expedient: 126-00002/08 

Procedència: Balenyà (Osona)

Matèria: Infraestructures, transports i trànsit

Resum i consideracions: 

El peticionari demana que es faci la senyalització viària 
del municipi de Balenyà, tant de les entrades del munici-
pi com dels diferents nuclis urbans.

Cal destacar que el peticionari és regidor de l’Ajuntament 
de Balenyà i que hi va presentar una moció (que va ser 
aprovada) que demanava que l’Ajuntament fes les gesti-
ons necessàries davant la Diputació de Barcelona i da-
vant la Generalitat de Catalunya per a fer la dita senya-
lització. L’escrit de petició inclou una demanda –obligar 
l’Ajuntament a complir la moció sobre la senyalització 
del municipi– aliena a les competències de la Comissió 
de Peticions.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit com a petició privada i es fa 
avinent al peticionari que la Comissió no té competència 
sobre el compliment de les mocions dels ajuntaments i 
que la petició es considera com a persona particular.

• Es demana al peticionari ampliació d’informació, con-
cretament si té constància que el departament competent 
de la Generalitat i la Diputació de Barcelona tenen conei-
xement de la moció.

• Es reitera la sol·licitud d’informació en dues ocasions, la 
darrera amb l’advertiment que si en el termini de trenta 
dies no es rebia cap resposta a aquesta sol·licitud, es pro-
cediria a tramitar la cloenda de l’expedient.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions, per desistiment del peticiona-
ri, donat que no contesta els diversos requeriments d’in-
formació que se li han fet, acorda cloure l’expedient.

18. Escrit relatiu a la regulació de les agències de cobra
ment de deutes per via extrajudicial

Persona peticionària: J. L. L. R.

Registre d’entrada núm.: 72551

Data: 15.06.2010
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Núm. expedient: 125-00179/08 (abans 125-00179/08

Procedència: València

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

El peticionari demana la regulació de les agències de co-
brament de deutes per via extrajudicial (tipus Cobrador 
del Frac). El peticionari critica algunes de les pràctiques 
d’aquestes agències.

El peticionari, davant del buit legal existent, demana que 
els grups parlamentaris impulsin una proposició de llei 
al respecte.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit, es converteix en una petició 
electrònica de caràcter públic i s’obre un termini de qua-
tre mesos per a presentar-hi adhesions.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Justícia, especialment amb relació a la 
normativa vigent a altres territoris o països.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Justícia al peti-
cionari.

19. Escrit relatiu a l’equiparació salarial dels docents

Persona peticionària: A. L. Z.

Registre d’entrada núm.: 73039

Data: 02.07.2010

Núm. expedient: 126-00004/08

Procedència: Barberà del Vallès (Vallès Occidental)

Matèria: educació

Resum i consideracions: 

L’escrit demana l’equiparació salarial de tots els grups 
que treballen per l’educació pública, garantint la igualtat 
i creant un nou grup de funcionaris de l’educació amb els 
mateixos drets i deures.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició electrònica i s’obre el termini 
d’adhesions per un mes. La petició rep dues adhesions.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament d’Ensenyament.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament d’Ensenyament al 
peticionari.

20. Escrit relatiu a la construcció de carrils bici a les 
ser vituds de les carreteres

Persona peticionària: A. P. P.

Registre d’entrada núm.: 73603 

Data: 27.07.2010

Núm. expedient: 126-00005/08

Procedència: el Pla de Santa Maria (Alt Camp)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

L’escrit demana construir carrils bici a les servituds de 
les carreteres.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició electrònica i s’obre el termini 
d’adhesions per tres mesos. No es rep cap adhesió.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Territori i Soste-
nibilitat al peticionari i es publica en l’apartat de petici-
ons electròniques del web del Parlament.

3.2. Peticions de la IX legislatura

3.2.1. Peticions escrites

21. Escrit relatiu a un article del llibre segon del Codi 
civil

Persona peticionària: F. C. C.

Registre d’entrada núm.: 74619

Data: 22.10.2010

Núm. expedient: 125-00001/09

Procedència: Barcelona

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

L’escrit és continuació d’un altre escrit del mateix remi-
tent que comportà l’apertura d’un expedient de tramita-
ció d’una petició que es va discutir i cloure a la VIII le-
gislatura.

Aquest nou escrit només demana informació sobre una 
situació fàctica que sembla estar pendent de resolució ju-
dicial.

La Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya no 
té funcions d’informació a la ciutadania.

La Comissió de Peticions no pot tractar temes pendents 
de resolució judicial.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la pe-
tició perquè l’objecte és aliè a les competències de la Co-
missió, d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001, 
reguladora del dret de petició, i l’article 4 de les Normes 
internes de funcionament de la Comissió, ja que és un as-
sumpte que haurien de resoldre, si escau, les instàncies ju-
dicials.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.
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22. Escrit relatiu al suport que es podria donar a una 
sol·licitud d’indult per a un pres

Persona peticionària: B. Y. C.

Registre d’entrada núm.: 74622

Data: 26.10.2010

Núm. expedient: 125-00002/09

Procedència: Barcelona

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

L’escrit demana suport per a l’indult d’un pres que està 
en tramitació.

El remitent de l’escrit és la mare del pres i informa de les 
accions que encara resten per fer (informe del Ministeri 
Fiscal).

No entra dins l’àmbit competencial de la Comissió de Pe-
ticions del Parlament de Catalunya donar suport a peti-
cions d’indult. La petició d’indult té un procediment de 
tramitació específic.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la pe-
tició perquè l’objecte és aliè a les competències de la Co-
missió, d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001, 
reguladora del dret de petició, i l’article 4 de les Normes 
internes de funcionament de la Comissió, ja que les sol-
licituds d’indult tenen un procediment de tramitació espe-
cífica pel qual s’han de vehicular.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

23. Escrit relatiu a la liberalització de les oficines de 
farmàcia

Persona peticionària: J. P. P.

Registre d’entrada núm.: 74678

Data: 29.11.2010

Núm. expedient: 125-00003/09

Procedència: Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials.

Resum i consideracions: 

És un escrit tramès pel Síndic de Greuges en virtut del 
Conveni de col·laboració entre el Parlament de Catalunya 
i el Síndic de Greuges.

L’autor de l’escrit demanava un canvi de la normativa 
que regula el nombre de farmàcies, en concret de la Llei 
31/1991, del 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica 
de Catalunya.

L’autor de l’escrit demana una liberalització del nombre 
d’oficines per a poder-ne crear sense límits territorials o 
d’habitants, la qual cosa considera que ajudaria a reac-
tivar l’economia d’aquest sector i dels que hi tenen con-
tacte. L’autor de l’escrit considera que l’actual regulació 
afavoreix pràctiques oligopolístiques.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Salut.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament de Salut al peticionari.

24. Escrit relatiu a la modificació dels criteris dels 
ajuts de transport per a assistir a la formació reglada 
postobligatòria i ocupacional

Persona peticionària: J. L. G.

Registre d’entrada núm.: 74679

Data: 29.11.2010

Núm. expedient: 125-00004/09

Procedència: Mataró (Maresme)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

La persona interessada manifesta la seva disconformitat 
amb l’aplicació dels criteris establerts per la Generalitat 
de Catalunya per calcular els ajuts PUA per transport per 
assistir a Ensenyament reglat postobligatori i formació 
ocupacional en centres autoritzats per a alumnes majors 
de setze anys.

D’acord amb l’Ordre ASC/157/2009, del 18 de març, per 
la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per 
a l’any 2009 per a la concessió dels ajuts del Programa 
d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA), 
s’estableix una quantitat més baixa pel cas del transport 
públic col·lectiu perquè s’entén que el cost d’aquest és in-
ferior al de les altres alternatives.

De l’escrit de la interessada es desprèn la seva disconfor-
mitat amb els criteris fixats en la dita ordre. Considera 
que no és igualitari el tracte que es dóna a les persones 
que fan servir el transport particular i aquelles usuàri-
es del servei públic de transport col·lectiu, atès que a les 
primeres se’ls paga més en funció de la major distància 
recorreguda entre el domicili i el lloc del servei educatiu, 
mentre que per als usuaris del servei públic de transport 
col·lectiu la distància recorreguda no influeix en la quan-
titat de l’ajut establerta pel trajecte.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Benestar i Família (s’ha de reiterar la sol-
licitud d’informació dues vegades).

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament de Benestar i Família al peticionari.
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25. Escrit relatiu a la reducció de la jornada laboral 
dels membres de famílies monoparentals

Persona peticionària: L. C. S.

Registre d’entrada núm.: 74688

Data: 02.12.2010

Núm. expedient: 125-00005/09

Procedència: Barcelona 

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

La persona interessada assenyala la conveniència de mo-
dificar la legislació vigent amb relació a les famílies mo-
noparentals i el gaudiment del permís de reducció de jor-
nada d’un terç, especialment en el cas de les dones que 
treballen a l’Administració pública.

La interessada proposa que es modifiqui la legislació vi-
gent, ja que en l’actualitat, i en el cas de les famílies mo-
noparentals, indica que el mes de permís paternal coin-
cideix amb el primer mes de permís de reducció horària.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals a 
la peticionària.

26. Escrit relatiu a la modificació de la normativa 
relativa als trastorns i a la llibertat personal

Persona peticionària: P. A. R.

Registre d’entrada núm.: 74689

Data: 02.12.2010

Núm. expedient: 125-00006/09

Procedència: Granollers (Vallès Oriental)

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

L’autor de l’escrit proposa dues modificacions legislatives 
que afectarien la normativa processal penal, que és com-
petència de l’Estat: 

• Una primera llei hauria de servir per a protegir els ho-
mes dels trastorns ocasionats per les dones.

• Una segona llei, de modificació de la Llei orgànica 
6/1984, del 24 de maig, reguladora del procediment d’ha-
beas corpus, per a considerar que els delictes o faltes co-
mesos en temps de privació de llibertat il·legal augmentin 
la pena total (sic) i quedin condonats si la corresponent 
als dits delictes i faltes és d’un període menor al que s’ha 
passat il·legalment.

Cal fer notar que és estrany introduir el segon pronuncia-
ment en la Llei d’habeas corpus.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la pe-
tició i tramet l’escrit als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa 
parlamentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

27. Escrit relatiu a una queixa sobre l’actuació de di
verses institucions de la Generalitat

Persona peticionària: E. A. S.

Registre d’entrada núm.: 74697

Data: 03.12.2010

Núm. expedient: 125-00007/09

Procedència: Borredà (Berguedà)

Matèria: altres

Resum: 

El remitent de l’escrit es queixa (en cert moment diu que 
«denuncia») de l’actuació del Síndic de Greuges en un 
problema que té amb l’Ajuntament de Borredà relatiu a 
aspectes de la via urbana. El remitent mateix reconeix 
que hauria d’haver presentat contenciós administratiu so-
bre l’assumpte.

Consideracions: 

Els ciutadans no poden esperar que el Síndic de Greuges 
actuï de la manera que ells creuen convenient.

La Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya no 
s’ocupa de rebre queixes de les actuacions del Síndic de 
Greuges.

La Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya no 
pot tractar temes que serien objecte de controvèrsia po-
licial.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició, ja que és un assumpte que haurien de resoldre, si 
escau, les instàncies judicials.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

28. Escrit relatiu a una sol·licitud d’indult

Persona peticionària: J. M. F. P.

Registre d’entrada núm.: 00475

Data: 20.12.2010

Núm. expedient: 125-00008/09

Procedència: Barcelona

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit sol·licita indult.

Fascicle tercer
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Existeix un procediment específic per a la sol·licitud i 
atorgament d’indults.

La Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya no 
pot fer-se càrrec d’assumptes que tenen un procediment 
específic de tractament.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició, ja que les sol·licituds d’indult tenen un procedi-
ment de tramitació específica pel qual s’han de vehicular.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

29. Escrit relatiu al compliment dels procediments 
administratius relatius a les situacions de dependència

Persona peticionària: A. M.

Registre d’entrada núm.: 614

Data: 11.01.2011

Núm. expedient: 125-00009/09

Procedència: Barcelona

Matèria: sanitat, serveis socials i seguretat social

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit posa de manifest que les adminis-
tracions competents per a resoldre els expedients relacio-
nats amb les situacions de dependència incompleixen els 
terminis, la qual cosa, segons el seu parer, provoca inde-
fensió.

El remitent reclama una regulació específica sobre aques-
ta qüestió per a evitar aquestes situacions.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Benestar i Família (s’ha de reiterar la sol-
licitud d’informació dues vegades).

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Benestar i Fa-
mília al peticionari.

30. Escrit relatiu a la vulneració dels drets d’un ciutadà

Persona peticionària: F. M. M.

Registre d’entrada núm.: 991

Data: 25.01.2011

Núm. expedient: 125-00010/09

Procedència: Cambrils (Baix Camp)

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit posa de manifest el que conside-
ra que són actituds delictives de diversos òrgans públics 
contra la seva persona.

La Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya no 
pot tractar temes pendents de resolució judicial o el co-
neixement de les quals correspon al poder judicial.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició, ja que és un assumpte que haurien de resoldre les 
instàncies judicials.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

31. Escrit sobre les estàtues vivents

Persona peticionària: M. P. V.

Registre d’entrada núm.: 2483

Data: 18.02.2011

Núm. expedient: 125-00011/09

Procedència: Madrid

Matèria: altres

Resum i consideracions: 

És un escrit presentat pels representants de l’Associació 
Espanyola i Comunitària d’Estàtues Vivents i Arts Escèni-
ques que, en part, fa referència a una petició anterior (tram. 
125-00041/08 que va ser closa amb l’enviament de l’escrit 
als grups parlamentaris perquè en prenguessin coneixe-
ment. En aquest escrit es fan diverses propostes noves: 

• Que el carnet de la dita associació sigui el carnet vàlid 
per a poder exercir com a estàtua vivent i que no calgui 
un carnet específic atorgat per una Administració.

• Que es canviïn la regulació i les condicions de les està-
tues vivents a la ciutat de Barcelona (critica, entre altres 
aspectes, la impossibilitat de fer grups d’estàtues i l’ús 
de màscares) i el procediment perquè puguin exercir la 
seva activitat (critiquen especialment que hi intervinguin 
funcionaris).

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la pe-
tició i la tramet als grups parlamentaris perquè, si ho cre-
uen convenient, puguin promoure alguna iniciativa par-
lamentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

32. Escrit relatiu a la manera d’executar el treball d’un 
peó de camins

Persona peticionària: F. M. R.

Registre d’entrada núm.: 7432

Data: 14.03.2011

Núm. expedient: 125-00012/09

Procedència: Vall de Bianya (Garrotxa)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit
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Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit considera que no són segures les 
condicions en què els peons de camins fan les tasques de 
presa de coordenades i la manera com utilitzen uns deter-
minats aparells de mesurament a les carreteres. Explica 
també que ha demanat un informe tècnic sobre aquesta 
qüestió al Servei Territorial de Trànsit de Girona, escrit 
que va ser tramès als responsables de Carreteres.

El remitent demana un informe tècnic i una reglamen-
tació de la feina dels peons de camins per a prevenir els 
riscos laborals.

Actuació: 

Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament d’Empresa i Ocupació i al Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

Resposta final: 

Es tramet la documentació relativa a aquesta petició als 
grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, pu-
guin promoure alguna iniciativa parlamentària.

33. Escrit relatiu a la situació laboral i administrativa 
d’un peó de camins

Persona peticionària: F. M. R.

Registre d’entrada núm.: 7436 i 7445

Data: 14.03.2011

Núm. expedient: 125-00013/09

Procedència: Vall de Bianya (Garrotxa)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que: 

• Es comprovin uns fets relatius a la seva situació com a 
funcionari.

• Es retirin determinades sancions que se li van imposar.

• Pugui cobrar uns complements retributius que afirma 
que li són reconeguts per sentència judicial.

El remitent fa determinades acusacions contra els res-
ponsables de la Direcció General de Carreteres.

Així mateix, fa una sèrie de preguntes, en principi adre-
çades a la Comissió de Peticions. Hi ha preguntes retò-
riques (com ara la primera, que està relacionada amb el 
fet que els peons de camins estiguin comandats per per-
sonal laboral), preguntes que demanen una informació 
(com ara la segona, sobre la manera de fer complir una 
sentència) i preguntes que sol·liciten una actuació de la 
Comissió de Peticions (fer determinades preguntes a res-
ponsables polítics). En algun punt no es tracta ben bé de 
preguntes (en el quart critica les condicions laborals en 
què ha de treballar i en el cinquè es refereix a la situació 
del seu habitatge).

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició, perquè l’objecte és aliè a les competències de la 

Comissió, ja que és un assumpte que haurien de resoldre, 
si escau, les instàncies judicials.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

34. Escrit relatiu a l’execució del procediment electoral 
per a escollir alcalde pedani al nucli de Rojals, Montblanc 
(Conca de Barberà)

Persona peticionària: M. M. R.

Registre d’entrada núm.: 12565

Data: 10.05.2011

Núm. expedient: 125-00014/09

Procedència: Rojals (Montblanc, Conca de Barberà)

Matèria: altres

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit reclama una revisió de la documen-
tació relativa a unes eleccions per a escollir alcalde peda-
ni a Rojals (Montblanc). El remitent de l’escrit l’ha dirigit 
inicialment a la presidenta del Parlament, que l’ha remès 
a la Comissió de Peticions. L’escrit arriba després que el 
remitent es dirigís al Síndic de Greuges i aquesta institu-
ció no aconseguís cap resposta de l’Ajuntament de Mont-
blanc. El Síndic dóna a entendre que ara és l’alcalde qui 
s’ocupa d’aquest nucli poblacional.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició.

• Es demana informe sobre el contingut de l’escrit al De-
partament de Governació i Relacions Institucionals (s’ha 
de reiterar la sol·licitud d’informació).

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals al peticionari.

35. Escrit sobre els clubs socials de consumidors de 
cànnabis

Persona peticionària: A. R. Q. (i 55 signatures)

Registre d’entrada núm.: 14381

Data: 14.06.2011

Núm. expedient: 125-00015/09

Procedència: Barcelona

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

Els remitents de l’escrit exposen l’existència legal de clubs 
socials de consumidors de cànnabis i demanen un marc 
jurídic en què es reconegui el dret a obtenir una autorit-
zació administrativa per al cultiu de cànnabis o per a ad-
quirir-lo per al consum privat, per al foment de la inves-
tigació, per a la regulació dels efectes terapèutics i per a 
comercialitzar-lo.
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Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la pe-
tició i trametre la documentació relativa a aquesta petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, 
puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

36. Escrit sobre l’actuació d’una professional sanitària

Persona peticionària: R. A. F. C. P.

Registre d’entrada núm.: 14354

Data: 14.06.2011

Núm. expedient: 125-00016/09

Procedència: Barcelona

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit posa de manifest el que considera 
una actuació no professional del personal sanitari que va 
atendre la seva filla de vint-i-nou mesos després d’una 
caiguda. La remitent de l’escrit posa de manifest les ac-
tuacions que ha dut a terme davant el Síndic de Greuges 
i altres institucions. També adjunta l’escrit de sol·licitud 
d’inici d’un procediment de responsabilitat patrimonial 
davant l’Institut Català de la Salut, com li va suggerir el 
Síndic de Greuges.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició, ja que la demanda és aliena a les competències de 
la Comissió i s’ha de vehicular pel procediment de res-
ponsabilitat patrimonial.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

37. Escrit sobre el reconeixement de Manlleu (Osona) 
com a població amb tradició taurina per a fer correbous

Persona peticionària: J. C. S., en nom de la Penya Taurina 
Manlleuenca

Registre d’entrada núm.: 17008

Data: 26.08.2011

Núm. expedient: 125-00017/09

Procedència: Manlleu (Osona)

Matèria: altres

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit, en nom de la Penya Taurina Man-
lleuenca, reclama que es modifiqui la normativa perquè 
Manlleu pugui ser declarat municipi amb tradició taurina 
per a fer correbous. El remitent adjunta còpia de la Reso-
lució de la Delegació Territorial del Govern a la Catalu-
nya Central del 4 d’agost de 2011, per la qual es denega 
l’autorització per a celebrar festes tradicionals amb bous 

al municipi de Manlleu els dies 14, 15 i 16 d’agost de 
2011, on consta el paràgraf següent: 

«Tot això, sens perjudici que el Reglament que ha de des-
plegar la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de 
les festes tradicionals amb bous, segons les previsions de 
la disposició final primera, fixi els criteris per determi-
nar la concurrència de tradicionalitat en aquest tipus de 
celebracions i que, d’acord amb aquests criteris, es pugui 
demostrar la tradició en la celebració de festes amb bous 
al municipi de Manlleu durant la festa major.»

El remitent de l’escrit és conscient que amb l’actual re-
gulació Manlleu no té la condició de municipi amb tradi-
ció taurina per a fer correbous (es van celebrar correbous 
fins l’any 1980, però no posteriorment), però que el canvi 
produït amb la Llei 34/2010 i el futur reglament que la 
desplegui pot canviar la situació.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició.

• Es demana informe sobre el contingut de l’escrit al De-
partament d’Interior.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament d’Interior al peticionari.

38. Escrit sobre la regulació dels alimentadors de 
coloms

Persona peticionària: B. L. H.

Registre d’entrada núm.: 17061

Data: 01.09.2011

Núm. expedient: 125-00018/09

Procedència: Mataró (Maresme)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit reclama que es reguli per llei la 
problemàtica de l’augment de colònies de coloms i la dels 
alimentadors incívics.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la pe-
tició i comunicar al remitent de l’escrit que pren nota de 
les seves consideracions. L’informa que la Mesa ampli-
ada amb els portaveus de la Comissió de Peticions i la 
Comissió de Peticions l’han estudiat i que els grups par-
lamentaris n’han tingut coneixement i poden eventual-
ment presentar les iniciatives parlamentàries que creguin 
oportunes amb relació al tema objecte de consideració.

Finalment, la Comissió de Peticions decideix arxivar 
l’escrit per a cloure el procediment, d’acord amb l’article 
60.6 del Reglament del Parlament.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.
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39. Escrit sobre la modificació del reglament de con
cessió de determinats ajuts

Persona peticionària: G. P. F i N. B. C.

Registre d’entrada núm.: 20407 i 20408

Data: 28.09.2011

Núm. expedient: 125-00019/09

Procedència: Moià (Bages)

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

L’escrit es basa en una resolució denegatòria d’un ajut, 
però no en demana la revisió, sinó la modificació de la 
normativa reguladora.

Cal tenir en compte que l’escrit sembla que també s’en-
via al departament competent (Departament d’Empresa 
i Ocupació).

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la pe-
tició i comunicar al remitent de l’escrit que pren nota de 
les seves consideracions. L’informa que la Mesa ampli-
ada amb els portaveus de la Comissió de Peticions i la 
Comissió de Peticions l’han estudiat i que els grups par-
lamentaris n’han tingut coneixement i poden eventual-
ment presentar les iniciatives parlamentàries que creguin 
oportunes amb relació al tema objecte de consideració.

Finalment, la Comissió de Peticions decideix arxivar 
l’escrit per a cloure el procediment, d’acord amb l’article 
60.6 del Reglament del Parlament.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

40. Escrit sobre les ampolles d’aigua als hospitals

Persona peticionària: A. M. S.

Registre d’entrada núm.: 20955

Data: 06.10.2011

Núm. expedient: 125-00020/09

Procedència: Barcelona

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que els diputats paguin 
l’aigua que beuen en el seu treball parlamentari com –
diu– han de fer certs pacients als hospitals.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la pe-
tició i comunicar al remitent de l’escrit que pren nota de 
les seves consideracions. L’informa que la Mesa ampli-
ada amb els portaveus de la Comissió de Peticions i la 
Comissió de Peticions l’han estudiat i que els grups par-
lamentaris n’han tingut coneixement i poden eventual-
ment presentar les iniciatives parlamentàries que creguin 
oportunes amb relació al tema objecte de consideració.

Finalment, la Comissió de Peticions decideix arxivar 
l’escrit per a cloure el procediment, d’acord amb l’article 
60.6 del Reglament del Parlament.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

41. Escrit relatiu a l’aplicació del complement de pro
ductivitat als funcionaris en situació de jubilació 
forçosa

Persona peticionària: J. A. M.

Registre d’entrada núm.: 22152

Data: 18.10.2011

Núm. expedient: 125-00021/09

Procedència: Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occi-
dental)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit parla d’un conflicte en la retribució 
dels jubilats forçosos a l’Ajuntament de Sabadell derivat 
de la no-aplicació del complement de productivitat. El re-
mitent ja ha presentat un recurs al dit Ajuntament, que ha 
estat denegat.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició, ja que la demanda és aliena a les competències de 
la Comissió i s’ha de vehicular pel procediment adminis-
tratiu i, si escau, judicial.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

42. Escrit relatiu a l’actualització dels lloguers d’habi
tatges durant la crisi econòmica

Persona peticionària: R. A. T. M.

Registre d’entrada núm.: 24606

Data: 25.10.2011

Núm. expedient: 125-00022/09

Procedència: Barcelona

Matèria: habitatge

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que mentre es mantinguin 
congelades les pensions la normativa reguladora del llo-
guer d’habitatges permeti que les quotes de lloguer no 
s’actualitzin segons l’índex de preus de consum.

La normativa sobre lloguers és estatal. En el cas dels ar-
rendaments per a l’ús com a habitatge, es preveu única-
ment l’actualització de les quotes de lloguer amb l’índex 
de preus de consum com a mesura per a protegir el llo-
gater de les actualitzacions exagerades del preu dels con-
tractes (art. 18 de la Llei de l’Estat 29/1994, del 24 de no-
vembre, d’arrendaments urbans).
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Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la pe-
tició i trametre la documentació relativa a aquesta petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, 
puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

43. Escrit relatiu a la regulació de l’obligatorietat de 
pixelar les imatges dels agents de policia que acom
panyen o traslladen detinguts

Entitat peticionària: Unió Sindical de la Policia Autonò-
mica de Catalunya (USPAC)

Registre d’entrada núm.: 27339

Data: 18.11.2011

Núm. expedient: 125-00023/09

Procedència: Lleida (Segrià)

Matèria: seguretat

Resum i consideracions: 

El sindicat de policia remitent de l’escrit demana que 
s’impulsi una norma que obligui els mitjans de comuni-
cació, ja siguin televisions o premsa escrita, a pixelar els 
rostres dels agents que acompanyen detinguts. El sindi-
cat remitent de l’escrit adjunta un dictamen del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya que recomanava aquesta 
pràctica. A més, fa avinent que existeix el compromís de 
Televisió de Catalunya i de gairebé tots els diaris de fer-
ho, tot i que a la pràctica, per raons d’immediatesa de la 
informació, el compromís no es compleix.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició.

• Es demana informe sobre el contingut de l’escrit al De-
partament d’Interior.

Resposta final: 

Tramesa de l’informe del Departament d’Interior al pe-
ticionari.

44. Escrit sobre la zonificació del transport públic

Persona peticionària: F. M. R.

Registre d’entrada núm.: 35167

Data: 12.12.2011

Núm. expedient: 125-00024/09

Procedència: Barcelona

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit posa de manifest diverses situaci-
ons personals que l’afecten, lligades al seu estat de salut i 
a les infraestructures del seu barri, a l’Hospitalet de Llo-
bregat. La persona va venir personalment al Parlament i 
el personal del Registre va redactar-li l’escrit perquè no 

sabia escriure. Es queixa, entre altres coses, de l’atenció 
rebuda als hospitals i als centres de salut.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la pe-
tició i enviar-la al Síndic de Greuges.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

45. Escrit relatiu a la regulació del preu de l’habitatge

Persona peticionària: L. G. L. (i 921 signatures)

Registre d’entrada núm.: 37855

Data: 15.12.2011

Núm. expedient: 125-00025/09

Procedència: Ulldecona (Montsià)

Matèria: habitatge

Resum: 

L’escrit, que adjunta un total de 921 signatures, demana 
que el Parlament de Catalunya aprovi i remeti a la Me-
sa del Congrés dels Diputats una proposició de refor-
ma constitucional per a reformar diversos aspectes de la 
Constitució espanyola relatius a la participació ciutada-
na. En concret demana que s’eliminin els límits materials 
per a exercir la iniciativa legislativa popular, que s’intro-
dueixi un referèndum per a revocar lleis (o per a evitar 
que siguin sancionades) i que es pugui exercir la iniciati-
va popular en la reforma constitucional.

Consideracions: 

El Parlament de Catalunya és competent per a realitzar 
proposicions de reforma constitucional (art. 166 CE).

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre la petició a trà-
mit i trametre la documentació relativa a aquesta petició 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, 
puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

3.2.2. Peticions electròniques

46. Escrit relatiu a un accident laboral

Persona peticionària: E. D. R.

Registre d’entrada núm.: 74687

Data: 02.12.2010

Núm. expedient: 126-00001/09

Procedència: Barcelona

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit exposa el cas d’un treballador que 
s’aprofita d’una situació d’invalidesa permanent i recla-
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ma que la legislació no empari tals actituds. En concret, 
el treballador en situació de baixa seguia treballant –ir-
regularitat que no es tingué en compte– i l’empresa l’ha 
d’indemnitzar igualment.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició perquè l’objecte és aliè a les competències de la 
Comissió. És un assumpte que haurien de resoldre, si es-
cau, les instàncies judicials.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

47. Escrit relatiu als títols de transport per a pen sio
nistes i persones amb discapacitats

Persona peticionària: M. P. L.

Registre d’entrada núm.: 618

Data: 11.01.2011

Núm. expedient: 126-00002/09

Procedència: El Masnou (Maresme)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit posa de manifest que existeix un 
títol de transport, la targeta T4, que és per a pensionistes 
i discapacitats, que no inclou totes les zones del sistema 
tarifari integrat.

El remitent de l’escrit ho ha consultat amb l’Entitat del 
Transport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que l’ha 
informat que la targeta T4 és un títol de l’Entitat Metro-
politana del Transport i que no depèn del consorci que 
impulsa la Generalitat, que és el que regula i estableix el 
sistema integrat.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició i s’obre el termini d’adhesi-
ons per un període de dos mesos. La petició no rep cap 
adhesió.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Territori i Soste-
nibilitat al peticionari.

48. Escrit relatiu al canvi de l’edat legal per a fer dona
cions de sang

Persona peticionària: E. T. M.

Registre d’entrada núm.: 974

Data: 25.01.2011

Núm. expedient: 126-00003/09

Procedència: Arenys de Munt (Maresme)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit, en nom d’un grup de joves del Ma-
resme, proposa canviar l’edat legal per a fer donacions de 
sang i abaixar-la dels divuit als setze anys.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició.

• S’obre el termini d’adhesions per un període de quatre 
mesos. La petició rep quinze adhesions.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Salut.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Salut al peticio-
nari.

49. Escrit relatiu als obstacles propers als passos de 
vianants

Persona peticionària: S. B. P.

Registre d’entrada núm.: 1106

Data: 27.01.2011

Núm. expedient: 126-00004/09

Procedència: Barcelona

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana eliminar les places d’apar-
cament i altres obstacles propers als passos de vianants. 
També demana ser reconegut com el primer que proposa 
tal cosa.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la part de la petició que proposa l’eli-
minació de les places d’aparcament properes als passos 
de vianants. Així mateix, la Comissió acorda no admetre 
a tràmit la part de la petició que demana el reconeixe-
ment de l’autoria de la proposta objecte de la petició, ja 
que la Comissió de Peticions no pot fer reconeixement de 
l’originalitat o l’ordinalitat a tenir una idea.

• S’obre el termini d’adhesions per un període d’un mes. 
La petició rep una adhesió.

• Es tramet la petició als grups parlamentaris perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa 
parlamentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

50. Escrit relatiu al canvi de l’edat legal per a fer dona
cions de sang

Persona peticionària: A. V. T.

Registre d’entrada núm.: 1253

Data: 31.01.2011

Núm. expedient: 126-00005/09



11 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 331

4.40. INFORMACIó 104

Procedència: Vilassar de Mar (Maresme)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

És una reiteració d’una petició electrònica anterior.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició perquè l’objecte coincideix exactament amb el 
d’una petició anterior.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

51. Escrit relatiu a l’activitat de la Comissió de Polí
tiques de Joventut

Persona peticionària: V. J.

Registre d’entrada núm.: 1468

Data: 3.02.2011

Núm. expedient: 126-00006/09

Procedència: Barcelona

Matèria: altres

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit demana que s’impulsi l’activitat de 
la Comissió de Polítiques Joventut del Parlament de Ca-
talunya. També sembla demanar la reforma de la legisla-
ció en matèria de joventut perquè la persona titular com-
petent en la coordinació de les polítiques governamentals 
de joventut estigui obligada a comparèixer davant el Par-
lament de Catalunya.

La Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya no 
pot impulsar l’activitat d’altres comissions.

La Comissió de Peticions del Parlament de Catalunya sí 
que pot estudiar la part de la petició relativa a la reforma 
de la legislació en matèria de joventut.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit i es converteix en una petició 
de caràcter privat.

• Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

52. Escrit sobre el foment dels coneixements científics

Persona peticionària: E. B. P.

Registre d’entrada núm.: 1967

Data: 14.02.2011

Núm. expedient: 126-00007/09

Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)

Matèria: educació

Resum i consideracions: 

El peticionari vol que es fomentin els coneixements cien-
tífics i que els esforços pressupostaris vagin encaminats 
vers aquesta disciplina, de manera que tots els joves estu-
diants de Catalunya estiguin obligats a formar-se científi-
cament. El peticionari considera que les places públiques 
de les facultats de lletres i els premis literaris s’haurien 
de reduir.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit.

• Es converteix en una petició electrònica de caràcter privat.

• Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

53. Escrit sobre el foment de l’eficiència energètica

Persona peticionària: O. B. P.

Registre d’entrada núm.: 7013

Data: 08.03.2011

Núm. expedient: 126-00008/09

Procedència: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El peticionari sol·licita que les empreses de transport pú-
blic que tenen contractes amb la Generalitat de Catalunya 
engeguin un programa d’eficiència energètica. D’aquesta 
manera, segons el peticionari, es produiria una reducció 
del consum de combustible dels vehicles que circulen per 
Catalunya.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit.

• Es converteix en una petició electrònica de caràcter privat.

• Es tramet als grups parlamentaris perquè, si ho creuen 
convenient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

54. Escrit sobre el canvi en la normativa reguladora 
del procés d’inscripció escolar

Persona peticionària: N. M. T.

Registre d’entrada núm.: 7014

Data: 08.03.2011

Núm. expedient: 126-00009/09

Procedència: Reus (Baix Camp)

Matèria: educació
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Resum i consideracions: 

La peticionària formula diverses propostes per a modifi-
car les normes que regulen la preinscripció escolar. Les 
propostes concretes són: 

• Que hi hagi una zona única en municipis mitjans.

• Que es tingui en compte en la puntuació el domicili 
d’avis o familiars.

• Que no es penalitzi el fet que la primera opció sigui fora 
de la zona de proximitat.

• Que les característiques de l’escola es tinguin en comp-
te en la puntuació.

• Que els nouvinguts i els alumnes amb necessitats edu-
catives especials estiguin repartits per tot el municipi.

• Que s’ampliïn les zones de proximitat.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit.

• S’obre el termini d’adhesions per un període de dos me-
sos. Es reben sis adhesions.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament d’Ensenyament.

Actuació final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament d’Ensenyament al peticionari.

55. Escrit relatiu al senyal de TV3 a la Catalunya del 
Nord

Persona peticionària: A. D. S.

Registre d’entrada núm.: 9351

Data: 01.04.2011

Núm. expedient: 126-00010/09

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: cultura

Resum i consideracions: 

El peticionari proposa que se signi un conveni de recipro-
citat amb el Govern francès o amb la regió francesa de 
parla catalana perquè allà s’hi pugui veure TV3 i a Ca-
talunya algun canal francès. El peticionari posa l’èmfasi 
en els aspectes interculturals i en l’enriquiment cultural.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit.

• S’obre el termini d’adhesions per un període de tres me-
sos. No es rep cap adhesió.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que es de-
clara incompetent.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de la Presidència.

Actuació final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament de la Presidència al peticionari.

56. Escrit relatiu al millorament del transport ferro
viari

Persona peticionària: A. D. S.

Registre d’entrada núm.: 11063

Data: 15.04.2011

Núm. expedient: 126-00011/09

Procedència: Barcelona

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El peticionari sol·licita que s’afegeixi un tercer rail a la lí-
nia de Puigcerdà a Barcelona per a poder adaptar aquest 
tram ferroviari a l’ample europeu. D’aquesta manera, el 
peticionari creu que tant el flux de persones com de mer-
caderies i el turisme s’incrementarien a la zona.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit i s’obre un termini d’adhesi-
ons de dos mesos. La petició no rep cap adhesió.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Territori i Soste-
nibilitat al peticionari.

57. Escrit relatiu a una proposta de canvi en les tar
getes de residència de familiar de ciutadà de la Unió 
Europea

Persona peticionària: J. M. C.

Registre d’entrada núm.: 11066

Data: 15.04.2011

Núm. expedient: 126-00014/09

Procedència: Girona

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

El peticionari proposa que les targetes de residència de 
familiar de ciutadà de la Unió Europea siguin bilingües 
i no hi consti la identificació del familiar que dóna dret a 
la residència, ja sigui substituint-ne les dades per un codi 
o eliminant-les.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit.

• Es trasllada la petició a la Comissió de Peticions del 
Congrés de Diputats.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.
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58. Escrit relatiu als trasllats aeris dels diputats

Persona peticionària: S. B. A.

Registre d’entrada núm.: 12886

Data: 16.05.2011

Núm. expedient: 126-00015/09

Procedència: Bescanó (Gironès)

Matèria: altres

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que els diputats de totes les 
institucions parlamentàries (catalana, espanyola i euro-
pea) viatgin en classe turista.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit i es converteix en una petició 
electrònica de caràcter privat.

• S’envia al Congrés dels Diputats, al Senat i al Parlament 
Europeu.

Resposta final: 

Es comunica l’acord a la persona peticionària i se li fa sa-
ber que el Parlament de Catalunya no paga trasllats aeris 
als diputats per a assistir a les seves sessions.

59. Escrit relatiu a l’accés a les dades de matriculació 
dels alumnes admesos en una determinada escola

Persona peticionària: J. E.

Registre d’entrada núm.: 12887

Data: 16.05.2011

Núm. expedient: 126-00016/09

Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)

Matèria: educació

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit és el Síndic Municipal de Greuges 
de Sabadell. Ens presenta un cas que ha tractat a la seva 
ciutat sobre fraus en l’empadronament d’alumnes i la in-
cidència d’aquest fet en l’adjudicació de places escolars 
des de la perspectiva de la protecció de dades. Es plan-
tejava el dubte de si un pare a qui no han adjudicat plaça 
en un col·legi determinat podia demanar la identificació i 
el domicili dels alumnes admesos. El Síndic Municipal 
de Greuges de Sabadell va demanar informe a l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades, que va considerar que el 
pare tenia condició de persona interessada en el procedi-
ment administratiu per a l’adjudicació de places i que les 
dades que demanava no estan considerades dades reser-
vades de les persones. En conseqüència, es va recoma-
nar que l’Ajuntament facilités aquestes dades. El Síndic 
Municipal de Greuges de Sabadell posa de manifest a la 
Comissió de Peticions que aquest és un problema d’abast 
general i demana que s’inclogui explícitament en la nor-
mativa que regula el procediment d’admissió d’alumnes i 
els recursos i les reclamacions pertinents –actualment el 
Decret 75/2007– que les dades identificatives i d’empa-
dronament dels alumnes no són dades reservades i que 

poden ser transmeses a qui té la consideració de persona 
interessada en el procediment.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició.

• S’obre el termini d’adhesions per un període d’un mes i 
no es rep cap adhesió.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament d’Ensenyament, especialment sobre si té in-
tenció d’incloure en el Decret 75/2007 els aspectes trac-
tats en la petició.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre al peticiona-
ri l’extracte literal de l’informe del Departament d’Ense-
nyament que té relació amb la petició formulada: 

«En relació amb la petició concreta de la Comissió de Pe-
ticions del Parlament de Catalunya, us fem avinent que no 
està previst incorporar cap referència en el Decret 75/2007 
ni en la resta de normativa d’admissió d’alumnat, per en-
tendre que la qüestió plantejada es troba prevista en la nor-
mativa corresponent. El que sí es farà en el proper procés 
de preinscripció i matrícula és facilitar als centres edu-
catius unes instruccions sobre com s’ha de procedir quan 
una o més persones interessades reclamin dades d’altres 
persones partícips en el procés d’admissió d’alumnat.»

60. Escrit relatiu al reconeixement de família nombro
sa a les famílies amb un únic fill o filla amb una 
discapacitat superior al 75%

Persona peticionària: A. M. S.

Registre d’entrada núm.: 12888

Data: 16.05.2011

Núm. expedient: 126-00017/09

Procedència: Barcelona

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit, representant del col•lectiu Papàs 
de l’Àlex, demana el reconeixement de família nombrosa 
a les famílies amb un únic fill o filla amb una discapaci-
tat superior al 75%. El remitent considera que es podria 
fer amb una proposta de resolució, tot i que aquest reco-
neixement requereix un canvi en la normativa legal regu-
ladora de les famílies nombroses.

Informació sobre el tema: 

Segons la normativa aplicable, Llei de l’Estat 40/2003, 
del 18 de novembre, de protecció a les famílies nombro-
ses, s’entén per família nombrosa la que està formada per: 

• Un o dos ascendents amb tres fills o més (menors de 
vint-i-un anys o fins als vint-i-cinc inclosos, si cursen es-
tudis oficials i conviuen amb els ascendents), siguin co-
muns o no.

• Un o dos ascendents amb dos fills, siguin comuns o no, 
sempre que almenys un d’aquests tingui reconeguda una 
discapacitat o estigui incapacitat per treballar.
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• Dos ascendents amb dos fills, siguin comuns o no, quan 
tots dos ascendents tinguin reconeguda una discapacitat 
o almenys un d’ells tingui un grau de discapacitat igual 
o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar.

• El pare o la mare separats o divorciats, amb tres fills o 
més al seu càrrec, siguin comuns o no, encara que esti-
guin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin 
sota la seva dependència econòmica, tot i que no visquin 
en el domicili conjugal.

• Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tu-
tela, acolliment o guarda que convisquin amb la persona 
tutora, acollidora o guardadora, però que no depenguin 
econòmicament d’aquesta.

• Tres o més germans orfes de pare i mare, majors de di-
vuit anys, o dos si un d’ells té reconeguda una discapaci-
tat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica 
entre ells.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició.

• Es converteix en petició de caràcter privat.

• Es tramet al Congrés dels Diputats.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

61. Escrit relatiu a la revisió de determinades decisions 
preses després de les nevades del 8 de maig de 2010 a 
Girona

Persona peticionària: R. E. L.

Registre d’entrada núm.: 13358

Data: 23.05.2011

Núm. expedient: 126-00018/09

Procedència: Arbúcies (Selva)

Matèria: seguretat

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit reclama que es reobri l’expedient 
de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat In-
dustrial derivat de les nevades del dia 8 de maig de 2010 
a Girona i la declaració de força major, tant pel que fa a la 
declaració com amb relació als peritatges, especialment 
el que es va fer dels vivers, que no es van tractar com a 
botiga.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit la 
petició perquè l’objecte és aliè a les competències de la 
Comissió i l’haurien de resoldre, si escau, les instàncies 
judicials.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

62. Escrit relatiu a la supressió de l’article 78 de la Llei 
d’arrendaments urbans del 1964

Persona peticionària: I. C. B.

Registre d’entrada núm.: 13359

Data: 23.05.2011

Núm. expedient: 126-00019/09

Procedència: Barcelona

Matèria: habitatge

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit reclama la supressió de l’article 
78 de la Llei de l’Estat d’arrendaments urbans del 1964. 
Les disposicions transitòries de l’actual Llei de l’Estat 
29/1994, del 24 de novembre, d’arrendaments urbans dis-
posen que l’antiga LAU del 1964 s’aplica, amb determi-
nades condicions i amb diferent intensitat depenent de si 
es van fer abans o després del 9 de maig de 1985, als con-
tractes d’arrendament signats abans de l’entrada en vigor 
de la llei del 1964. El dit article 78 permet impedir la 
pròrroga d’un contracte d’arrendament si cal reedificar 
l’immoble. La jurisprudència fins i tot ha parlat simple-
ment de «rehabilitació» si l’actuació implica la desapari-
ció física del local o habitatge llogat.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició i es converteix en una petició 
electrònica de caràcter privat.

• Es tramet la petició al Congrés dels Diputats.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

63. Escrit relatiu al termini per a la devolució de pro
ductes de consum

Persona peticionària: C. V. P.

Registre d’entrada núm.: 17007

Data: 26.08.2011

Núm. expedient: 126-00020/09

Procedència: Polinyà (Vallès Occidental)

Matèria: justícia

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana un canvi legislatiu per tal 
que, quan un consumidor torna un producte i no en recla-
ma la reparació o la devolució dels diners sinó la substi-
tució, hi hagi prefixat un termini dins del qual el comerç 
o l’empresa l’hi hagi de posar a la seva disposició.

Actualment, la legislació estatal (Reial decret legislatiu 
1/2007, del 16 de novembre, pel qual s’aprova el text re-
fós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i 
usuaris i altres lleis complementàries), dictada a l’empara 
de les competències estatals en matèria de contractes, és 
molt imprecisa i reclama simplement un «termini raona-
ble» perquè es produeixi la substitució d’un producte.
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La Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya no conté cap especificació sobre aquesta qües-
tió (simplement fa una remissió a la normativa estatal). 
La normativa catalana en matèria de consum podria es-
tablir un termini de devolució com a mesura de protecció 
al consumidor.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament d’Empresa i Ocupació.

Actuació final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament d’Empresa i Ocupació al peticionari.

64. Escrit sobre la zonificació del transport públic

Persona peticionària: A. P.

Registre d’entrada núm.: 20384

Data: 27.09.2011

Núm. expedient: 126-00021/09

Procedència: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit reclama que en la zonificació de les 
tarifes dels transports públics es tingui en compte la dis-
tància efectivament recorreguda i s’equipari l’extensió de 
les diverses zones.

Actuació: 

• S’admet a tràmit la petició.

• S’obre el termini d’adhesions per un període de quatre 
mesos. La petició no rep cap adhesió.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del 
Departament de Territori i Sostenibilitat al peticionari i 
es publica a la pàgina de peticions electròniques del web 
del Parlament.

65. Escrit sobre els sous dels representants públics

Persona peticionària: J. S.

Registre d’entrada núm.: 22042

Data: 18.10.2011

Núm. expedient: 126-00022/09

Procedència: Vilassar de Mar (Maresme)

Matèria: altres

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit proposa, en la línia del que ell ano-
mena «l’única proposta seriosa de baixada salarial i retri-

bucions (sic) presentada per un grup minoritari del Parla-
ment», que se sotmeti a referèndum popular la disminució 
de sous dels representants públics.

Actuació: 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la pe-
tició i convertir-la en una petició electrònica de caràcter 
privat. Així mateix, la Comissió de Peticions acorda co-
municar al remitent de l’escrit que pren nota de les se-
ves consideracions i l’informa que la Mesa ampliada amb 
els portaveus de la Comissió de Peticions i la Comissió 
de Peticions l’han estudiat i que els grups parlamentaris 
n’han tingut coneixement i poden eventualment presen-
tar les iniciatives parlamentàries que creguin oportunes 
amb relació al tema objecte de consideració.

Finalment, la Comissió de Peticions ha decidit arxivar 
l’escrit per a cloure el procediment, d’acord amb l’article 
60.6 del Reglament del Parlament.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

66. Escrit relatiu a la regulació del preu de l’habitatge

Persona peticionària: A. H. M.

Registre d’entrada núm.: 27089

Data: 16.11.2011

Núm. expedient: 126-00023/09

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: habitatge

Resum i consideracions: 

La remitent de l’escrit demana que el preu de l’habitatge 
deixi de ser de mercat lliure i passi a estar regulat i vin-
culat a la situació econòmica.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit.

• S’obre el termini d’adhesions per un període de quatre 
mesos. La petició rep tres adhesions.

• Es demana al Departament de Territori i Sostenibilitat 
un informe en què s’enumerin les ajudes, les subvencions 
i les modalitats de pisos protegits i socials que ofereix la 
Secretaria d’Habitatge.

Resposta final: 

Es tramet l’informe del Departament de Territori i Soste-
nibilitat al peticionari, i es publica en la pàgina de petici-
ons electròniques.

67. Escrit relatiu a la condició de persona interessada 
en un procediment administratiu relatiu a la seguretat 
viària

Persona peticionària: E. F. C.

Registre d’entrada núm.: 27340

Data: 18.11.2011
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Núm. expedient: 126-00024/09

Procedència: Castelldefels (Baix Llobregat)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

El remitent de l’escrit demana que el Servei Català de 
Trànsit li faci saber l’estat de tramitació de quatre denún-
cies que va interposar contra vehicles que, segons la se-
va versió, realitzaven maniobres intimidatòries darrera i 
davant seu sense respectar la distància de seguretat. El 
remitent de l’escrit ens fa saber que el Servei Català de 
Trànsit li va comunicar en data del 15 d’abril de 2011 que 
no té la condició de persona interessada.

Donat que la problemàtica afecta un organisme públic i 
la seva relació amb el ciutadà és més pròpia de l’àmbit 
d’actuació del Síndic de Greuges.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit.

• Es converteix en una petició electrònica de caràcter privat.

• S’envia la petició al Síndic de Greuges.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

68. Escrit relatiu a la circulació pel carril esquerre en 
carreteres amb més d’un carril per sentit

Persona peticionària: E. F. C.

Registre d’entrada núm.: 27341

Data: 18.11.2011

Núm. expedient: 126-00025/09

Procedència: Castelldefels (Baix Llobregat)

Matèria: infraestructures, transport i trànsit

Resum i consideracions: 

L’escrit planteja les diferents interpretacions que es po-
den donar al fet de circular pel carril esquerre en carre-
teres amb més d’un carril per sentit. A parer seu, hi ha 
campanyes dels serveis de trànsit que donen a entendre 
que pel carril esquerre es pot anar a més velocitat de la 
permesa a la via o que es pot avançar algú que circuli per 
l’esquerra i que vagi a la velocitat màxima. El remitent 
de l’escrit demana que no es pugui interpretar que qui 
circula amb excés de velocitat té dret de pas i que el Ser-
vei Català de Trànsit faci una campanya en aquest sentit.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit.

• Es converteix en una petició electrònica de caràcter privat.

• S’envia al Servei Català de Trànsit, l’organisme com-
petent, perquè en tingui coneixement i, eventualment, la 
pugui prendre en consideració.

Resposta final: 

Comunicació de l’acord a la persona peticionària.

4. Relació de peticions en estat actual 
de tramitació

4.1. Peticions provinents de la VIII legislatura

4.1.1. Peticions escrites

69. Escrit relatiu a les indemnitzacions als fills de pre
sos de la dictadura franquista

Peticionària: N. V. i R. (i 13 signatures)

Registre d’entrada núm.: 68343

Data: 16.03.2010

Núm. expedient: 125-00162/08

Procedència: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

Matèria: justícia 

Resum i consideracions: 

És una queixa referent al Decret 288/2000, del 31 d’agost, 
pel qual s’estableixen els requisits per regular les indem-
nitzacions de les persones incloses en els supòsits previs-
tos a la Llei de l’Estat 46/1977, del 15 d’octubre, d’amnis-
tia, i excloses dels beneficis de la disposició addicional 
divuitena dels pressupostos generals de l’Estat per als pe-
ríodes 1990 i 1992.

La peticionària també critica la denegació de la seva sol-
licitud d’ajut com a filla d’un expres polític i explica breu-
ment el seu cas (se li diu que ella no pateix cap mena de 
discapacitat i que per a acollir-se al dit decret cal tenir-ne 
en un grau mínim d’un 33%). La resolució no s’adjunta a 
l’escrit, però se’n pot extreure l’argumentació d’altres do-
cuments (en especial, de la carta del Síndic de Greuges 
de Sant Cugat). La peticionària adjunta un seguit d’infor-
mació al respecte i tretze signatures de suport.

També adjunta una carta del Síndic de Greuges de Sant 
Cugat al president de la Comissió de Peticions en què li 
exposa el cas.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i sol-
licita un informe sobre aquest particular al Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.

El Departament informa que la Direcció General de la 
Memòria Democràtica ha anunciat que elaborarà un in-
forme sobre els efectes jurídics, administratius i econò-
mics de l’objecte de la petició.

La sol·licitud del dit informe es reitera en la IX legisla-
tura, fins a tres vegades, però no es rep cap comunicació 
per part de l’organisme.

70. Escrit relatiu a la gratuïtat dels medicaments que 
se subministren en el procés d’inseminació artificial

Persona peticionària: E. S. M.

Registre d’entrada núm.: 72853

Data: 28 de juny de 2010

Núm. expedient: 125-00181/08
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Procedència: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

És un escrit remès pel Síndic de Greuges amb autoritza-
ció de la persona que inicialment presentà la queixa da-
vant el Síndic.

La persona peticionària considera que els medicaments 
que se subministren durant el procés d’inseminació arti-
ficial conjugal haurien de ser gratuïts, com ja succeeix en 
un supòsit similar, el procés de fecundació in vitro.

Actuació: 

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i sol-
licita un informe al Departament de Salut.

El Departament de Salut informa que la Direcció Gene-
ral de Planificació i Avaluació ha creat un grup de treball 
amb l’encàrrec de la redacció d’un protocol que defineixi 
recomanacions en l’actuació dels serveis i els professio-
nals sanitaris i en l’organització del procés d’atenció en 
l’aplicació de tècniques de reproducció humana assistida, 
i que en funció de les seves conclusions s’establiran els 
criteris que permetran respondre l’objecte de la petició.

En la IX legislatura la Comissió de Peticions ha tornat a 
demanar en quin estadi es troba l’estudi. El Departament 
ha informat que es troba en una fase molt avançada.

71. Escrit relatiu als ajuts relacionats amb la xero dèr
mia pigmentada

Persona peticionària: S. G. P. i J. G. P.

Registre d’entrada núm.: 73545

Data: 22.07.2010

Núm. expedient: 125-00184/09

Procedència: Canovelles (Vallès Oriental)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum i consideracions: 

L’escrit està signat per dos germans que pateixen una ma-
laltia considerada molt minoritària anomenada Xeroder-
ma pigmentosum, que fa que els raigs ultraviolats els pro-
voquin tumors cancerígens.

L’escrit demana que la malaltia s’inclogui en el catàleg 
de malalties a les quals els correspon les prestacions per 
dependència. També demanen la gratuïtat de robes espe-
cials, semblants al neoprè, que impedeixen que els raigs 
ultraviolats arribin a la pell. Igualment, demanen altres 
ajuts (habitatge, ajuts de subsistència o treball en admi-
nistracions públiques).

Actuació: 

• Admissió a tràmit de la petició.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició als 
departaments de Salut (sobre la prevalença, el tipus de 
tractament, la cartera de prestacions i la possibilitat d’in-
cloure-hi roba especial per a aquest tipus de malaltia; així 
mateix que l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques in-
formi sobre els criteris de baixa i incapacitat amb relació 

a aquesta malaltia), d’Acció Social i Ciutadania (especial-
ment sobre dependència i serveis socials) i de Treball (so-
bre baixes i incapacitat amb relació a aquesta malaltia).

Resposta final: 

La Comissió de Peticions acorda enviar els informes dels 
departaments de Salut, d’Acció Social i Ciutadania i de 
Treball als peticionaris, i comunicar-los que no es clou la 
tramitació de la petició a l’espera d’ulteriors actuacions.

Es destaca el contingut literal d’una part dels informes 
rebuts: 

• Del Departament de Treball: 

«[...] les empreses públiques i privades que ocupin a un 
nombre de 50 o més persones treballadores vindran obli-
gades a que, al menys, el 2% siguin treballadors o treba-
lladores minusvàlides. [...]»

• Del Departament d’Acció Social i Ciutadania: 

«[...] qualsevol persona que pateix aquesta malaltia i que 
les seves complicacions o la pròpia evolució li produeixin 
qualsevol grau de dependència protegible, pot accedir a 
les ajudes i serveis establerts a la cartera de serveis.»

• Del Departament de Salut: 

«[...] tot usuari té dret a l’accés a totes les prestacions sa-
nitàries públiques del procés assistencial de la malaltia, 
des de la prevenció i diagnòstic fins al tractament. [...] 

»[...] els criteris a seguir per a aquesta malaltia són els ma-
teixos que per a totes les altres. Es valora individualment 
la lesió o malaltia objectivable que té el treballador/a i 
sempre es valora la o les limitacions funcional/s que pro-
voca per a la feina (treball) habitual que fa aquella perso-
na en concret. També s’ha de tenir en compte que hi ha 
malalties que no incapaciten. Aquests criteris estan regu-
lats a la Llei General de Seguretat Social i els apliquen 
tant els/les metges/esses avaluadors/es del ICAM com 
els/les metges/esses de l’Atenció Primària de salut.»

4.2. Peticions de la IX legislatura

4.2.2. Peticions electròniques

72. Escrit relatiu a la possibilitat de consignar la con
junció «i» entre els dos cognoms en els formularis 
administratius

Persona peticionària: J. M. C.

Registre d’entrada núm.: 11064

Data: 15.04.2011

Núm. expedient: 126-00012/09

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El peticionari exposa que en els formularis de les admi-
nistracions públiques no hi ha normalment la possibilitat 
d’introduir la conjunció «i» entre els cognoms. El petici-
onari considera que actualment no es respecta el sistema 
onomàstic. Proposa que existeixi una casella específica i 
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diferenciada perquè pugui constar en tot tipus de docu-
mentació especial.

El peticionari demana que el Parlament de Catalunya es 
dirigeixi a totes les administracions implicades.

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.

No s’ha rebut resposta en el termini establert, i s’ha reite-
rat la sol·licitud d’informació.

73. Escrit relatiu a l’establiment d’un servei de notifi
cació automàtica del canvi de domicili

Persona peticionària: J. M. C.

Registre d’entrada núm.: 11065

Data: 15.04.2011

Núm. expedient: 126-00013/09

Procedència: Girona (Gironès)

Matèria: Justícia

Resum i consideracions: 

El peticionari proposa que existeixi, com a França, una 
pàgina web pública on es pugui informar del canvi de do-
micili per a evitar que s’hagi de fer aquest tràmit davant 
les diferents instàncies administratives (Seguretat Social, 
Agència Tributària, etc.).

Actuació: 

• S’admet la petició a tràmit.

• Es demana informe sobre el contingut de la petició al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.

No s’ha rebut resposta en el termini establert, i s’ha reite-
rat la sol·licitud d’informació.

5. Estadístiques
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Palau del Parlament, 6 de juny de 2012

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

Declaració del Parlament de Catalunya con-
tra l’homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia
Tram. 401-00033/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 34, 06.06.2012, DSPC-P 57

El 17 de maig de 1990 l’Organització Mundial de la Sa-
lut va eliminar l’homosexualitat de la llista de trastorns 
sexuals. Per això es va adoptar aquest dia com a data em-
blemàtica per a recordar que cal donar resposta a tota si-
tuació d’hostilitat, violència i discriminació vers les per-
sones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.

En les darreres dècades, Catalunya i l’Estat han fet un 
gran pas endavant en matèria d’igualtat de drets i de no-
discriminació del col·lectiu de persones lesbianes, gais, 
transsexuals i bisexuals.

Són reptes de la societat actual sensibilitzar els ciutadans 
perquè rebutgin qualsevol tipus de prejudici, hostilitat i 
discriminació i valorin la diversitat social, i afavorir que 
les relacions humanes es basin en el respecte.

Malauradament, encara es cometen actes contra perso-
nes per llur orientació afectiva i sexual i es produeixen 
situacions greus de desconeixement i, fins i tot, de discri-
minació. A més, l’homosexualitat encara està perseguida 
amb la pena de mort en diversos països i regions del món 
i penada amb presó en més de setanta.

D’altra banda, tampoc no s’ha d’oblidar que la transse-
xualitat encara figura en el Catàleg de malalties mentals 
de l’Organització Mundial de la Salut i que, per aquest 

motiu, cal perseverar en el procés obert de revisió perquè 
sigui desclassificada i perquè es reconegui la igualtat i la 
dignitat de les persones transsexuals.

Per tot això, el Parlament de Catalunya s’adhereix a aques-
ta jornada, que se celebra en molts altres països d’arreu 
del món, per manifestar el seu respecte als drets de les 
persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i la seva 
implicació en la defensa d’aquests drets. El Parlament se 
suma a les accions de sensibilització que duen a terme les 
administracions públiques i la societat civil, dins la qual 
és especialment remarcable la contribució dels voluntaris.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2012

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 247/IX, 
sobre la presentació d’un projecte de nou codi 
d’ètica policial
Tram. 290-00236/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 67288 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa:  290-00236/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 247/IX, 
sobre la presentació d’un projecte de nou codi d’ètica po-
licia.
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D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 247/IX, sobre la presenta-
ció d’un projecte de nou codi d’ètica policia (núm. tram. 
290-00236/09), us informo del següent: 

El Govern va derogar el Codi d’Ètica policial per l’evi-
dent manca de consens en el procés d’elaboració i apro-
vació. El Govern considera que un codi d’ètica només és 
vàlid quan el procediment d’elaboració ha vetllat per a 
generar una àmplia implicació i un gran consens dins del 
col·lectiu humà que l’ha d’assumir. Aquest no era el cas i, 
per això, es va decidir reiniciar el procés.

En una primera etapa, el Departament d’Interior ha im-
pulsat el projecte de decret del Reglament de funciona-
ment i organització del Comitè d’Ètica de la Policia de 
Catalunya amb el propòsit de definir un marc de funcions 
i de funcionament d’aquest organisme que el permeti ser 
útil en la consolidació dels valors ètics en l’activitat de la 
policia de la Generalitat i de les policies locals i abandoni 
el seu enfocament fiscalitzador i repetitiu respecte d’al-
tres organismes ja existents.

Aquest projecte de decret ha anat seguint la seva tramita-
ció i està pendent, a data d’avui, de l’informe del Consell 
de la Policia.

Atès que una funció del nou Consell serà l’assessorament 
i la valoració respecte de l’aplicació del codi d’ètica, s’ha 
esperat a l’aprovació del projecte de decret per a entrar en 
el procés de redacció de l’esmentat codi d’ètica.

En la mesura que aquest codi ha de ser la plasmació dels 
valors ètics propis de la policia de Catalunya, es pretén 
en la seva redacció implicar els seus membres i, en con-
seqüència, s’ha optat perquè el comitè que piloti el pro-
cés estigui format majoritàriament per agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra i de les policies locals –que hauran 
de comptar amb reconegut coneixement i experiència en 
els serveis policials– i que, en el procés de redacció, es 
prevegin mecanismes participatius. En aquest procés, 
l’equip de redacció podrà consultar l’opinió d’aquelles 
persones que consideri d’interès. En definitiva, es vol 
que el resultat sigui fruit d’un treball exhaustiu i de col-
laboració, amb l’acceptació final de totes les parts.

Així, doncs, una vegada revisada la composició i les com-
petències del Comitè d’Ètica de la Policia de la Genera-
litat, s’està formant l’equip redactor del nou codi d’ètica 
per tal que reuneixi les visions i les sensibilitats que, res-
pecte d’aquesta qüestió, existeixen dins dels cossos poli-
cials de Catalunya.

En aquests moments, doncs, s’està en l’etapa final de la 
reformulació de la composició i les funcions del Comitè 
d’Ètica i, en coherència, en l’etapa inicial de la redacció 
del codi d’ètica policial. En qualsevol cas, en aquest perí-
ode intermedi, la Policia de Catalunya es regeix pel Codi 
Europeu d’Ètica, establert per una resolució del Consell 
d’Europa del 2001.

Barcelona, 30 de maig de 2012

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 366/IX, 
sobre el compliment de l’apartat IV.2.e de la 
Resolució 671/VIII, relatiu a l’elaboració d’un 
pla marc del cooperativisme agrari
Tram. 290-00354/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 66782 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 05.06.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00354/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 366/IX, 
sobre el compliment de l’apartat IV.2.e de la Resolució 
671/VIII, relatiu a l’elaboració d’un pla marc del coope-
rativisme agrari.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 366/IX, sobre el compli-
ment de l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VIII, rela-
tiu a l’elaboració d’un pla marc del cooperativisme agrari 
(núm. tram. 290-00354/09), us informo del següent: 

A dia d’avui el DAAM està concretant amb la FCAC el 
contingut que han de tenir els convenis entre ambdós: 
l’addenda al conveni Marc i el conveni de col·laboració el 
pla de cooperatives.

La previsió és la d’encomanar l’elaboració d’un pla marc 
del cooperativisme agrari a la federació en l’actual exer-
cici a través de les actuacions subvencionades per l’anu-
alitat 2012 dins de l’addenda al conveni marc DAAM/
FCAC.

Barcelona, 22 de maig de 2012

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 96/IX, 
sobre el canal Segarra-Garrigues
Tram. 390-00096/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012
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Control del compliment de la Moció 97/IX, 
sobre les polítiques de seguretat
Tram. 390-00097/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012

Control del compliment de la Moció 98/IX, so-
bre els recursos per a l’educació no universi-
tària i les decisions en política educativa
Tram. 390-00098/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012

Control del compliment de la Moció 99/IX, 
sobre la defensa dels drets dels inversors in-
dividuals afectats per la comercialització ir-
regular de participacions preferents
Tram. 390-00099/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012

Control del compliment de la Moció 100/IX, 
sobre la Llei orgànica del poder judicial i la 
planta i la demarcació judicials
Tram. 390-00100/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012

Control del compliment de la Moció 101/IX, 
de disconformitat amb les mesures que es-
tableix el Reial decret llei 16/2012, relatiu a la 
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut
Tram. 390-00101/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012

Control del compliment de la Moció 102/IX, 
sobre la situació financera del sistema de ci-
ència, recerca i innovació
Tram. 390-00102/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012

Control del compliment de la Moció 103/IX, so-
bre les concessions de les autopistes de peat-
ge i l’execució d’obres pendents a la xarxa de 
carreteres
Tram. 390-00103/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012

Control del compliment de la Moció 104/IX, 
de suport al sistema català de salut
Tram. 390-00104/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 05.06.2012
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4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president de 
la Generalitat davant el Ple perquè informi so-
bre el pla de mesures per a estalviar 1.500 mi-
lions d’euros preservant l’estat del benestar
Tram. 361-00001/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat pel 
Ple del Parlament, en la sessió núm. 34, del 06.06.2012 
(DSPC-P 57).

4.52.10. COMPAREIXENCES

Compareixença del president de la Gene-
ralitat davant el Ple per a informar sobre el 
pla de mesures per a estalviar 1.500 milions 
d’euros preservant l’estat del benestar
Tram. 350-00002/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat pel Ple 
del Parlament en la sessió núm. 34, tinguda el 06.06.2012 
(DSPC-P 57).

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les implicaci-
ons de càrrecs públics en el cas de les ins-
peccions tècniques de vehicles
Tram. 354-00173/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 26, del 
04.06.2012 (DSPC-C 334).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les concessions 
del servei de la inspecció tècnica de vehicles
Tram. 354-00178/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 26, del 
04.06.2012 (DSPC-C 334).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats amb la con-
sellera d’Ensenyament sobre les mesures per 
a complir el Reial decret llei 14/2012, de me-
sures urgents de racionalització de la despe-
sa pública en l’àmbit educatiu
Tram. 354-00198/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats, 
en la sessió núm. 21, tinguda el 31.05.2012 (DSPC-C 332).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Finances sobre les 
participacions preferents de les entitats fi-
nanceres
Tram. 354-00202/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Collboni Cuadrado, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 64309).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 30.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre el tercer pla d’ajust del Govern
Tram. 354-00203/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya (reg. 64874).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 30.05.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb el 
conseller de Benestar Social i Família sobre 
l’informe intern sobre l’ús de les contencions 
físiques amb la gent gran ingressada en re-
sidències
Tram. 354-00204/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 65192).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, sessió del 30.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la conselle-
ra d’Ensenyament sobre les noves fórmules i 
taxes aplicables a la formació professional
Tram. 354-00206/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats, 
en la sessió núm. 21, tinguda el 31.05.2012 (DSPC-C 332).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre 
l’incendi de Rasquera i el Perelló del maig del 
2012 i la situació dels bombers voluntaris
Tram. 354-00207/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 18, del 05.06.2012 
(DSPC-C 337).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre l’actuació de la Generalitat en l’extinció 
de l’incendi de Rasquera, el Perelló, Benifa-
llet i Tivenys del 14 al 17 de maig de 2012
Tram. 354-00213/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 18, del 05.06.2012 
(DSPC-C 337).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre la implementació del Pla econòmic i fi-
nancer de reequilibri de la Generalitat de Ca-
talunya 2012-2014
Tram. 354-00214/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari 
Ciuta dans (reg. 66102).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 30.05.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre les operacions realitzades en les tasques 
de prevenció i extinció de l’incendi de Ras-
quera, el Perelló, Benifallet i Tivenys
Tram. 354-00218/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 18, del 05.06.2012 
(DSPC-C 337).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre l’expe-
dient de regulació d’ocupació de l’Institut 
Català del Sòl i sobre les mesures per a exe-
cutar les polítiques que fins ara feien l’Insti-
tut i Reursa
Tram. 354-00220/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 67039).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, sessió del 05.06.2012.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la mort d’una persona a Maials (Segrià) 
perseguida pels sometents
Tram. 354-00221/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 67076).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
04.06.2012.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els incidents esdevinguts a Maials al 
maig del 2012
Tram. 354-00222/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari 
Ciuta dans (reg. 67103).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
04.06.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Josep Mir, 
professor de dret administratiu de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01185/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01186/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Francesc Ro-
busté, catedràtic de transport de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01187/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01188/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballa-
dors amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01189/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).
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Proposta de compareixença de Joan Torres, 
expresident de Ferrocarrils de la Generali-
tat, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01190/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Teófilo Serra-
no, expresident de Renfe, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01191/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de José Enrique 
Urquijo, exdirector general de Desenvolupa-
ment Estratègic de Renfe, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01192/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Marc A. Gar-
cía López, director tècnic de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01193/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Miquel Lle-
vat, director general de Transport i Logística 
de COMSA-EMTE, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01194/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01195/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01196/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballa-
dors amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01197/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació d’Associacions Veï-
nals de Catalunya amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01198/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Ca-
nals i Ports amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01199/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Federació de Municipis de Catalu-
nya amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01200/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Muni-
cipis amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01201/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en 
la sessió núm. 20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació de Transports de la Unió 
General de Treballadors amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01202/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Secció de Transports de Barcelona 
de Comissions Obreres amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01203/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una representa-
ció del Sindicat Federal Ferroviari de la Con-
federació General del Treball amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01204/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Sindicat Espanyol de Maquinistes 
i Ajudants Ferroviaris amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01205/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Mateu Turró, 
enginyer i catedràtic de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01206/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Marta Sánchez 
Borràs, enginyera i directora de projectes del 
Centre d’Innovació del Transport, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01207/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Joan Amorós, 
secretari general de Ferrmed, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01208/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’Enric Ticó, 
president de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01209/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Pere Calvet, 
director tècnic de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01210/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Manuel Me-
gía, director gerent dels serveis de Renfe 
Mercancías, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01211/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’Ole Thorson, 
expert en mobilitat i enginyer de camins, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sec-
tor ferroviari
Tram. 352-01212/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).
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Proposta de compareixença de Ricard Riol, 
president de l’Associació per a la Promoció 
del Transport Públic, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01213/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Jordi Julià 
Sort, enginyer de camins, canals i ports, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 39/2003, del 
sector ferroviari
Tram. 352-01214/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Miguel Ángel 
Remacha, director de Rodalies Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01215/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Marc Garcia 
i López, director tècnic de Rodalies Catalu-
nya, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01216/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’Andrés López 
Pita, doctor enginyer de camins i catedràtic 
de Ferrocarrils de la Universitat Politècnica 
de Catalunya, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01217/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’empresa Euro Cargo Rail amb rela-
ció a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 39/2003, del sector fer-
roviari
Tram. 352-01218/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’empresa TCB Railway amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01219/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’empresa Coinsa Rail Transport amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Me-
sa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 39/2003, del sec-
tor ferroviari
Tram. 352-01220/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Railgrup amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01221/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’Enric Ticó i 
Buixadós, president de Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01222/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’Isidre Gavín 
Valls, director de CIMALSA, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01223/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Sixte Cam-
bra Sánchez, president de l’Autoritat Portu-
ària de Barcelona, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01224/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Josep An-
dreu Figueres, president de l’Autoritat Portu-
ària de Tarragona, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01225/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Miquel Llevat, 
director de Comsa Emte, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01226/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença de Manel Me-
dina, responsable de Distribució Cotxe Aca-
bat de SEAT, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01227/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).
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Proposta de compareixença de Marc Grau, 
director de Logística del Grup Celsa, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 352-01228/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Renfe amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01229/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01230/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballa-
dors amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01231/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 352-01232/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Sol·licitud de compareixença del síndic de 
greuges davant la Comissió del Síndic de 
Greuges perquè informi sobre el contingut i les 
possibilitats d’aplicació a Catalunya del tercer 
protocol de la Convenció dels Drets de l’Infant
Tram. 356-00452/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 7 de la Comissió del Síndic de 
Greuges, tinguda el 04.06.2012 (DSPC-C 335).

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Territori del Sénia davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per a informar so-
bre el projecte pilot «Oli i oliveres mil·lenàries»
Tram. 356-00613/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 14, tinguda el 
31.05.2012 (DSPC-C 331).

Sol·licitud de compareixença de Joan Car-
les Gallego, secretari general de Comissi-
ons Obreres, davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè expliqui els efectes de la 
reforma laboral
Tram. 356-00634/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 26, 
tinguda el 04.06.2012 (DSPC-C 334).
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Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Álvarez, secretari general de la Unió General 
de Treballadors, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè expliqui els efectes 
de la reforma laboral
Tram. 356-00635/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 26, 
tinguda el 04.06.2012 (DSPC-C 334).

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de la Unió de Pagesos davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informi sobre la 
situació del sector productiu de l’oli d’oliva
Tram. 356-00644/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 14, tinguda el 
31.05.2012 (DSPC-C 331).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la secció sectorial del porquí de 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per-
què informi sobre l’aplicació de la normativa 
de salut i benestar animals
Tram. 356-00653/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 14, tinguda el 
31.05.2012 (DSPC-C 331).

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Medi Natural i Biodiversitat davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural perquè expliqui 
les afectacions a elements naturals d’interès 
d’una explotació a cel obert de guix a Tost
Tram. 356-00655/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-

tació i Medi Natural, en la sessió núm. 14, tinguda el 
31.05.2012 (DSPC-C 331).

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de 
Girona davant la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
perquè doni a conèixer el Programa Selvans
Tram. 356-00657/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió núm. 14, tinguda el 
31.05.2012 (DSPC-C 331).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 16, tin-
guda el 30.05.2012 (DSPC-C 327).

Sol·licitud de compareixença de Manuel Tro-
yano, director general de Caixa Penedès, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre les partici-
pacions preferents de les entitats financeres
Tram. 356-00685/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 64305).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 30.05.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, 
president executiu de Catalunya Banc, da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi sobre les partici-
pacions preferents de les entitats financeres
Tram. 356-00686/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 64306).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 30.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Isidre Fainé, 
president de CaixaBank, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè 
informi sobre les participacions preferents 
de les entitats financeres
Tram. 356-00687/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 64307).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 30.05.2012.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, 
president de Caixa Laietana, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre les participacions pre-
ferents de les entitats financeres
Tram. 356-00688/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 64308).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 30.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, 
president de CatalunyaCaixa, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la situació derivada de 
la intervenció del Fons de Reestructuració 
Ordenada Bancària
Tram. 356-00691/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 64734).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 30.05.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de Medicus Mundi davant la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat perquè presenti 
l’informe del 2011 «La salut en la cooperació 
al desenvolupament i l’acció humanitària»
Tram. 356-00698/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
13, tinguda el 01.06.2012 (DSPC-C 333).

Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern 
i Gallart, director general de Caixa Laietana, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui la reforma finan-
cera que afecta Bankia i les mesures de na-
cionalització del Govern de l’Estat
Tram. 356-00705/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 66400).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 30.05.2012.

Sol·licitud de compareixença de Guillem 
López-Casasnovas, membre del Consell de 
Govern del Banc d’Espanya, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè expliqui la reforma financera que 
afecta Bankia i les mesures de nacionalitza-
ció del Govern de l’Estat
Tram. 356-00706/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 66400).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 30.05.2012.
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Sol·licitud de compareixença de Ricard Ban-
quells, director general de Caixa Penedès, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè expliqui els fets que van 
provocar les dimissions dels anteriors presi-
dent i director general de l’entitat
Tram. 356-00707/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 66401).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 30.05.2012.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè 
expliqui el pla de viabilitat de la Corporació
Tram. 356-00709/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66764).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, sessió del 06.06.2012.

Sol·licitud de compareixença del director de 
Catalunya Ràdio davant la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui el 
pla de viabilitat de la Corporació
Tram. 356-00710/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66764).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, sessió del 06.06.2012.

Sol·licitud de compareixença del director de 
Televisió de Catalunya davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui 
el pla de viabilitat de la Corporació
Tram. 356-00711/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 66764).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, sessió del 06.06.2012.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre les accions 
d’aquest servei amb relació a la campanya 
«No vull pagar»
Tram. 356-00716/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 66808).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 04.06.2012.

Sol·licitud de compareixença de Sixte Cam-
bra i Sánchez, president de l’Autoritat Por-
tuària de Barcelona, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
els projectes de futur del port de Barcelona i 
l’impacte d’aquests projectes en el desenvo-
lupament econòmic
Tram. 356-00720/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 67420).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 05.06.2012.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de Comis-
sions Obreres davant la Comissió d’Interior 
perquè exposi el seu punt de vista sobre el 
compliment de les resolucions de la Comis-
sió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal 
d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00726/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 68280).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 07.06.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del sindicat de bombers de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió 
d’Interior perquè exposi el seu punt de vista 
sobre el compliment de les resolucions de la 
Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Fo-
restal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00727/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 68280).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 07.06.2012.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació del sindicat de bombers de CATAC da-
vant la Comissió d’Interior perquè exposi el 
seu punt de vista sobre el compliment de les 
resolucions de la Comissió d’Investigació so-
bre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00728/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 68280).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió 
del 07.06.2012.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre la situació de la inspecció 
tècnica de vehicles (ITV)
Tram. 355-00110/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 04.06.2012 (DSPC-C 334).

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre l’actuació 
dels Mossos d’Esquadra durant els incidents 
que van tenir lloc a Barcelona amb motiu de 
la vaga general
Tram. 355-00111/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió d’Interior, del 31.05.2012 (DSPC-C 330).

Sessió informativa de la Comissió d’Interi-
or amb el conseller d’Interior perquè infor-
mi sobre l’actuació del Departament durant 
la jornada de vaga general del 29 de març, 
especialment pel que fa als incidents produ-
ïts a Barcelona en finalitzar la manifestació 
convocada pels sindicats
Tram. 355-00116/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 17 de la Comis-
sió d’Interior, del 31.05.2012 (DSPC-C 330).

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb els consellers d’Interior i d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral sobre el programa de prevenció i extinció 
d’incendis
Tram. 355-00123/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 18 de la Comis-
sió d’Interior, del 05.06.2012 (DSPC-C 337).
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Sessió informativa de la Comissió de Justícia 
amb la consellera de Justícia sobre el tanca-
ment dels centres educatius juvenils Montili-
vi, de Girona, i els Til·lers, de Mollet del Vallès 
(Vallès Oriental)
Tram. 355-00126/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió, núm. 26 de la Comissió 
de Justícia, del 31.05.2012 (DSPC-D 329).

Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre la campanya «No vull 
pagar» als peatges
Tram. 355-00127/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 20, 
del 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre el procés de privatitza-
ció d’Aigües Ter-Llobregat
Tram. 355-00128/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 20, 
del 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre el procés de privatitza-
ció de Tabasa, Infraestructures i Serveis de 
Mobilitat, SA, i Túnel del Cadí, SAC
Tram. 355-00129/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 20, 
del 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia amb la consellera de Justícia sobre la im-
plantació de la nova oficina judicial
Tram. 355-00130/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Depar-
tament de Justícia (reg. 67411).

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 04.06.2012.

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa 
i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre les implicacions de càrrecs pú-
blics en el cas de les inspeccions tècniques 
de vehicles
Tram. 355-00131/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 26, del 
04.06.2012 (DSPC-C 334).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 04.06.2012 (DSPC-C 334).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre les concessions del servei 
de la inspecció tècnica de vehicles
Tram. 355-00132/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 26, del 
04.06.2012 (DSPC-C 334).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 26 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 04.06.2012 (DSPC-C 334).
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre les tasques 
de prevenció i extinció de l’incendi de Ras-
quera, el Perelló, Benifallet i Tivenys, l’actu-
ació de la Generalitat en l’extinció d’aquest 
incendi i la situació dels bombers voluntaris
Tram. 355-00133/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Interior, en la sessió núm. 18, del 05.06.2012 
(DSPC-C 337).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Ferran Brunet Cid, profes-
sor de la Facultat de Ciències Econòmiques 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, i de modificació 
de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 
l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00181/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Joan Subirats, catedràtic 
de ciències polítiques de la Universitat Autò-
noma de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del 
Decret legislatiu 2/2002, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei 4/1985, de l’Estatut de 
l’empresa pública catalana
Tram. 353-00190/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, 
catedràtic de dret constitucional i director de 
la Fundació Democràcia i Govern Local, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finan-
ces públiques de Catalunya, i de modificació 
de l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 353-00198/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 18 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 30.05.2012 
(DSPC-C 324).

Compareixença de Miquel Llevat, director 
general de Transport i Logística de COMSA-
EMTE, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00326/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença d’Enric Ticó i Buixadós, pre-
sident de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00327/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).



11 de juny de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 331

4.53.15. INFORMACIó 131

Compareixença d’una representació de Co-
missions Obreres amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00328/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença d’una representació de la 
Unió General de Treballadors amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00329/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença d’Isidre Gavín Valls, direc-
tor de CIMALSA, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00330/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Sixte Cambra Sánchez, 
president de l’Autoritat Portuària de Barce-
lona, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00331/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Josep Andreu Figueres, 
president de l’Autoritat Portuària de Tarrago-
na, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00332/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Manel Medina, respon-
sable de Distribució Cotxe Acabat de SEAT, 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00333/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Marc Grau, director de Lo-
gística del Grup Celsa, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00334/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Josep Mir, professor de 
dret administratiu de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00335/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).
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Compareixença d’Enoch Albertí, catedràtic 
de dret constitucional de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00336/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Francesc Robusté, cate-
dràtic de transport de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00337/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Joan Torres, expresident 
de Ferrocarrils de la Generalitat, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00338/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Marc A. García López, 
director tècnic de l’Autoritat del Transport 
Metropolità, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00339/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Ricard Riol, president de 
l’Associació per a la Promoció del Transport 
Públic, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00340/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença d’una representació de 
Renfe amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00341/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença d’una representació de la 
Confederació d’Associacions Veïnals de Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00342/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
amb relació a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 39/2003, 
del sector ferroviari
Tram. 353-00343/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).
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Compareixença de Mateu Turró, enginyer i 
catedràtic de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00344/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Marta Sánchez Borràs, 
enginyera i directora de projectes del Centre 
d’Innovació del Transport, amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00345/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Joan Amorós, secreta-
ri general de Ferrmed, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00346/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Manuel Megía, director 
gerent dels serveis de Renfe Mercancías, 
amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00347/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants 
Ferroviaris amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00348/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença del director de Rodalies Ca-
talunya amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00349/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença d’Andrés López Pita, doctor 
enginyer de camins i catedràtic de Ferrocar-
rils de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya, amb relació a la Proposta per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 
39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00350/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença d’una representació de l’em-
presa Euro Cargo Rail amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00351/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).
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Compareixença d’una representació de 
l’empresa TCB Railway amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00352/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença d’una representació de l’em-
presa Coinsa Rail Transport amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00353/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Railgrup amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00354/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença d’una representació del Sin-
dicat Federal Ferroviari de la Confederació 
General del Treball amb relació a la Propos-
ta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
Tram. 353-00355/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de representants de la Se-
cretaria de Relacions amb l’Administració de 
Justícia davant la Comissió de Justícia per a 
informar sobre la justícia de proximitat
Tram. 357-00039/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 26 de la Comissió 
de Justícia, del 31.05.2012 (DSPC-C 329).

Compareixença del president de la Plata-
forma per la Llengua davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a explicar les seves 
propostes
Tram. 357-00076/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 30.05.2012 (DSPC-C 327).

Compareixença del president de la Federa-
ció Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a 
informar sobre l’estat de la raça bruna i els 
projectes de futur
Tram. 357-00127/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, del 31.05.2012 (DSPC-C 331).

Compareixença del president del Patronat 
de la Patum de Berga davant la Comissió de 
Cultura i Llengua per a explicar la proposta 
de la llei de la Patum
Tram. 357-00260/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 16 de la Comissió 
de Cultura i Llengua, del 30.05.2012 (DSPC-C 327).
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Compareixença de representants del Comitè 
Català de Representants de Persones amb 
Discapacitat davant la Comissió de la Infàn-
cia per a exposar llurs aportacions al docu-
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00293/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
de la Infància, del 05.06.2012 (DSPC-C 336).

Compareixença de representants de la con-
federació ECOM davant la Comissió de la In-
fància per a exposar llurs aportacions al do-
cument de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00295/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
de la Infància, del 05.06.2012 (DSPC-C 336).

Compareixença d’una representació de la 
Fundació per la Pau davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat per a exposar les pre-
ocupacions i recomanacions sobre l’adopció 
d’un tractat que reguli el comerç internacional 
d’armes
Tram. 357-00337/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 01.06.2012 (DSPC-C 333).

Compareixença d’una representació d’Am-
nistia Internacional Catalunya davant la Co-
missió de Cooperació i Solidaritat per a ex-
posar les preocupacions i recomanacions 
sobre l’adopció d’un tractat que reguli el co-
merç internacional d’armes
Tram. 357-00338/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 13 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 01.06.2012 (DSPC-C 333).

Compareixença del secretari d’Universitats i 
Recerca davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats per a informar sobre la política 
universitària
Tram. 357-00339/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 21 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, del 31.05.2012 (DSPC-C 332).

Compareixença de representants de la Pla-
taforma d’Infància de Catalunya davant la 
Comissió de la Infància per a exposar llurs 
aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 357-00350/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
de la Infància, del 05.06.2012 (DSPC-C 336).

Compareixença del director de l’Institut Ca-
talà del Sòl davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a explicar la situació patri-
monial i financera i el programa d’actuació 
de l’entitat
Tram. 357-00373/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença del secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat per a explicar els resul-
tats del Pla de xoc de l’habitatge
Tram. 357-00374/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).
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Compareixença del secretari d’Habitatge i Mi-
llora Urbana davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a explicar els criteris, els ob-
jectius i les prioritats d’acció d’Ofideute i les 
polítiques de mediació pública per a resoldre 
la situació dels afectats pel deute hipotecari
Tram. 357-00375/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença del secretari de Medi Am-
bient i Sostenibilitat davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
l’avaluació i el balanç de l’aplicació del VI 
Programa de medi ambient de la Unió Euro-
pea 2002-2011, en el marc de les competèn-
cies en matèria mediambiental de la Genera-
litat, i de la participació i les aportacions a la 
formulació del VII Programa de medi ambi-
ent de la Unió Europea 2012-2020, en el trà-
mit de consulta pública i petició d’aportació 
de propostes a les autoritats nacionals i re-
gionals europees
Tram. 357-00376/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença del secretari de Medi Am-
bient i Sostenibilitat davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a explicar les 
aportacions fetes al procés de consulta pú-
blica de la Comissió Europea per a elaborar 
un pla per a preservar els recursos hídrics i 
avaluar l’aplicació, els objectius assolits i les 
deficiències de la política d’aigua a Europa
Tram. 357-00377/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Rafael Romero, presi-
dent de la Cambra de Contractistes d’Obres 
de Catalunya, davant la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat per a exposar l’informe «La 
construcció catalana durant el 2011. Pers-
pectives per al 2012. Propostes»
Tram. 357-00378/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença del president d’Abertis da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre la posició de l’empresa 
amb relació al sistema de peatges de les vi-
es que explota
Tram. 357-00379/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Salvador Alemany, presi-
dent d’Abertis i d’Acesa, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat per a explicar la 
situació de les autopistes i dels peatges
Tram. 357-00380/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de la directora general de 
Qualitat Ambiental davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
la sol·licitud d’explotació d’una nova guixera 
a la vall de Tost
Tram. 357-00381/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).
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Compareixença del director general d’Ener-
gia, Mines i Seguretat Industrial davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat per a in-
formar sobre la sol·licitud d’explotació d’una 
nova guixera a la vall de Tost
Tram. 357-00382/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Salvador Alemany, presi-
dent d’Abertis, amb la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat per a informar sobre la campa-
nya «No vull pagar» als peatges
Tram. 357-00383/09

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. 
20, tinguda el 30.05.2012 (DSPC-C 326).

Compareixença de Ferran Suay, president 
de Tallers per la Llengua, davant la Comissió 
de Cultura i Llengua perquè expliqui la ne-
cessitat que les institucions catalanes pro-
moguin l’ús social del català i la normalitza-
ció lingüística
Tram. 357-00388/09

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. 16, tin-
guda el 30.05.2012 (DSPC-C 327).

Compareixença d’una representació de Me-
dicus Mundi davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat per a presentar l’informe 
del 2011 «La salut en la cooperació al desen-
volupament i l’acció humanitària»
Tram. 357-00389/09

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. 
13, tinguda el 01.06.2012 (DSPC-C 333).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Territori del Sénia davant la Comis-
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural perquè informi sobre el 
projecte pilot «Oli i oliveres mil·lenàries»
Tram. 357-00390/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 14, tinguda el 31.05.2012 
(DSPC-C 331).

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Pagesos davant la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural per a informar sobre la situació 
del sector productiu de l’oli d’oliva
Tram. 357-00391/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 14, tinguda el 31.05.2012 
(DSPC-C 331).

Compareixença d’una representació de la sec-
ció sectorial del porquí de Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural per a informar sobre l’aplicació 
de la normativa de salut i benestar animals
Tram. 357-00392/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 14, tinguda el 31.05.2012 
(DSPC-C 331).

Compareixença del director general de Me-
di Natural i Biodiversitat davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural per a explicar les afecta-
cions a elements naturals d’interès d’una ex-
plotació a cel obert de guix a Tost
Tram. 357-00393/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
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Medi Natural en la sessió núm. 14, tinguda el 31.05.2012 
(DSPC-C 331).

Compareixença del director de l’Institut de 
Medi Ambient de la Universitat de Girona 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a 
donar a conèixer el Programa Selvans
Tram. 357-00394/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural en la sessió núm. 14, tinguda el 31.05.2012 
(DSPC-C 331).

Compareixença de Joan Carles Gallego, se-
cretari general de Comissions Obreres, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a explicar els efectes de la reforma laboral
Tram. 357-00395/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 26, 
tinguda el 04.06.2012 (DSPC-C 334).

Compareixença de Josep Maria Álvarez, se-
cretari general de la Unió General de Tre-
balladors, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a explicar els efectes de la re-
forma laboral
Tram. 357-00396/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 26, 
tinguda el 04.06.2012 (DSPC-C 334).

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la directora de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades per a pre-
sentar la memòria corresponent al 2011
Tram. 359-00018/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Directora, de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades (reg. 62376).

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 07.06.2012.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic 
de Greuges amb el síndic de greuges sobre 
la seva activitat internacional
Tram. 359-00020/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Síndic de Greuges (reg. 68266).

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 06.06.2012.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 35

Convocada per al dia 13 de juny de 2012

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

13 de juny de 2012

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 13 de juny, a les 16.00 h).

2. 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. 
Comissió de Justícia. Debat i votació del dictamen de la 
Comissió (Dictamen: BOPC 329, 3).

3. Proposició de llei dels serveis de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments de la Generalitat. Tram. 202-
00043/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat de totalitat i 
votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 
57, 106). (Aquest punt es debatrà després de la substanci-
ació de les preguntes amb resposta oral).

4. Procediment per a elegir sis membres del Consell Asses-
sor de l’Institut Català de Finances. Tram. 284-00046/08. 
Grups parlamentaris. Designació.
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5. Procediment per a elegir sis membres de la Junta de 
Govern del Memorial Democràtic. Tram. 284-00017/09. 
Grups parlamentaris. Designació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la temporada turística d’es-
tiu. Tram. 300-00184/09. Rafael Luna Vivas, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques energèti-
ques. Tram. 300-00181/09. Grup Parlamentari Socialis-
ta. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de justícia 
juvenil. Tram. 300-00179/09. Carme Capdevila i Palau, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’ocupació. 
Tram. 300-00180/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Subs-
tanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la pèrdua de drets evi-
denciada pels dictàmens del Consell de Garanties Estatu-
tàries. Tram. 300-00182/09. Grup Parlamentari Socialis-
ta. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la legislació en matèria 
de finançament dels partits polítics. Tram. 300-00183/09. 
Subgrup Parlamentari Ciutadans. Substanciació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la lluita per la inclusió social i l’eradicació de la pobresa. 
Tram. 302-00153/09. Pere Bosch Cuenca, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat 
i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reinserció després de l’execució penal. Tram. 302-
00154/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els problemes dels sectors de l’agricultura i la ramaderia. 
Tram. 302-00155/09. Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació de la pobresa. Tram. 302-00156/09. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació derivada de la mala gestió de les caixes d’es-
talvis. Tram. 302-00157/09. Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les taxes de la formació professional i les millores dels 
cicles formatius de grau superior. Tram. 302-00158/09. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. De-
bat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el desenvolupament de les infraestructures. Tram. 302-
00159/09. Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2012

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garan-
ties Estatutàries
Reg. 67865

A la Mesa del Parlament

Els diputats i les diputades sotasignats, integrants del 
Grup Parlamentari Socialista, que conformen una dese-
na part de la representació parlamentària, d’acord amb el 
que estableixen els articles 16.2.a i 23.f de la Llei 2/2009, 
del 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries, 
sol·liciten un dictamen previ a la interposició de recurs 
d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucio-
nal amb relació a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(BOE núm. 103, de 30 d’abril de 2012), pel que fa al con-
tingut dels preceptes que s’esmenten a continuació: 

1. Per possible vulneració dels Principis d’Autonomia i Co-
ordinació financera al llarg de tot el text (Article 201 EAC).

2. Article 12, respecte la regla de despesa i l’Article 32, 
en relació a les regles de destinació, per possible extrali-
mitació del mandat constitucional de l’Article 135 de la 
Constitució i conseqüentment, vulneració del Principi 
d’Autonomia financera de l’Article 201 de l’EAC.

Fonaments jurídics

1. Contravenció als Principis d’Autonomia 
i Coordinació financera

La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pres-
supostària i sostenibilitat financera, (d’ara en endavant 
LOEP) és una norma aplicable a totes les administraci-
ons públiques (articles 1 i 2).

En primer lloc, del redactat d’aquesta norma sorprèn la 
forta intervenció del Govern i en menor mesura de les 
Corts Generals sobre les comunitats autònomes.

Aquesta intercessió pot ser susceptible d’estudi per tal 
de verificar si és proporcionada i adequada al Principi 
d’estabilitat pressupostària, establert a l’article 135 de 
la Constitució, sense provocar amb això una limitació a 
l’autonomia financera, tal i com estableix la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia.

Per citar un exemple de l’exposat, el Capítol IV sota la 
rúbrica «mesures preventives, correctives i coercitives» 
estableix una sèrie de mesures correctores basades en la 
prevenció, que inclou l’advertència com a pas previ; la 
correcció, amb l’aprovació d’un pla econòmic-financer 
per part de la comunitat autònoma afectada i la coerció 
com a últim recurs, en el supòsit que una comunitat autò-
noma no apliqués aquestes mesures, la norma preveu el 
mecanisme de compliment forçós de les mateixes a l’em-
para de l’article 155 de la Constitució.

Tot aquest capítol no només pot suposar una vulneració a 
l’autonomia financera sinó també a la coordinació de les 
relacions d’ordre tributari i financer entre l’Estat i la Ge-
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neralitat, ja que a banda de relegar a les Corts Generals 
en un segon pla, la mateixa sort ha corregut el Consell de 
Política Fiscal i Financera, així com les fórmules utilit-
zades fins ara, tipus convenis, per resoldre els possibles 
problemes detectats i les correccions a fer.

Del redactat genèric d’aquesta norma es pot extreure la 
percepció que el legislador estatal, emparant-se amb els 
principis d’estabilitat pressupostària exigits a l’article 135 
de la Constitució, no ha tingut en compte, ni l’autonomia 
financera amb què es regeixen les comunitats autònomes, 
ni la tradició de coordinació i cooperació que s’ha vingut 
forjant en els darrers anys entre l’Estat i les comunitats 
autònomes, a través del Consell de Política Fiscal i Fi-
nancera.

2. Article 12 i 32 de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera per possible 
vulneració

La Constitució només es refereix a l’estabilitat pressu-
postària en un doble sentit: respecte la limitació del dè-
ficit i respecte el volum de deute pública (Article 135).

La LOEP, ha complert amb aquests dos mandats, ja que 
defineix el concepte de dèficit en el sentit d’equilibri o su-
peràvit i per l’altre, ha establert el volum de deute pública 
admissible en un 60% del PIB.

No obstant, inclou un tercer principi que no està previst 
en la Constitució: la regla de la despesa.

D’acord amb aquest criteri, no és suficient que l’Es-
tat i els ens públics territorials respectin les exigències 
d’equilibri o superàvit i el volum de deute pública, sinó 
que a més és necessari que els increments de la partida de 
despeses en els seus respectius pressupostos no superin 
el percentatge de creixement de l’economia espanyola (en 
termes de PIB), inclús en el supòsit en que aquests incre-
ments no comportin més dèficit o endeutament autoritzat 
(Article 12).

A més, l’article 32 estableix que en els casos en què exis-
teixi superàvit es destinarà, necessàriament, a reduir 
l’endeutament net, sigui quin sigui el seu volum, i no a al-
tres partides. D’aquesta manera s’ha reduït de forma molt 
dràstica la capacitat de l’ens per adoptar decisions de des-
pesa en funció de les seves opcions polítiques.

Conseqüentment, qualsevol Comunitat Autònoma o Cor-
poració Local que incompleixi l’objectiu de la regla de 
despesa podrà ser objecte de les mesures de prevenció, 
correcció i coerció previstes en el Capítol IV de la LOEP.

Finalment, cal dir que l’article 135 de la Constitució no 
només no fa menció de la regla de despesa que estableix 
la LOEP sinó que deixa clar que les mesures correctores 
es refereixen exclusivament a «les desviacions que sobre 
un i altre (límits del dèficit i del deute) poguessin pro duir-

se». Es per això, que la LOEP podria estar excedint-se 
més enllà del mandat constitucional de l’article 135 de la 
Constitució i com a conseqüència d’aquesta extralimita-
ció s’estigui vulnerant el Principi d’Autonomia financera 
de l’article 201 de l’EAC.

Palau del Parlament, 4 de juny de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Rocio 
Martínez-Sampere i Rodrigo, Jaume Collboni i Cuadra-
do, Montserrat Capdevila i Tatché, Judit Carreras i Tort, 
Josep Maria Sabaté i Guasch, Joan Ferran i Serafini, Da-
niel Font Cardona, Eva Granados Galiano, Roberto La-
bandera Ganachipi, Mònica Lafuente de la Torre, Ag-
nès Pardell i Veà, Xavier Sabaté i Ibarz, Núria Ventura i 
Brusca, diputats del GP SOC

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
març del 2012
Tram. 337-00029/09

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 67295 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 05.06.2012

A la presidenta del Parlament

Respectada presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de 
març de 2012 perquè en tingueu coneixement i als efec-
tes oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové

Barcelona, 30 de maig de 2012

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	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
	Rebuig de la sol·licitud
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	Tram. 354-00218/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’expedient de regulació d’ocupació de l’Institut Català del Sòl i sobre les mesures per a executar les polítiques que fins
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	Tram. 352-01193/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Llevat, director general de Transport i Logística de COMSA-EMTE, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferrovia
	Tram. 352-01194/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferrovia
	Tram. 352-01195/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01196/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01197/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferrovia
	Tram. 352-01198/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01199/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01200/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01201/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Transports de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del secto
	Tram. 352-01202/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Secció de Transports de Barcelona de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector f
	Tram. 352-01203/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del
	Tram. 352-01204/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector fer
	Tram. 352-01205/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector f
	Tram. 352-01206/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marta Sánchez Borràs, enginyera i directora de projectes del Centre d’Innovació del Transport, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/20
	Tram. 352-01207/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Amorós, secretari general de Ferrmed, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01208/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01209/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Pere Calvet, director tècnic de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector fer
	Tram. 352-01210/09
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Megía, director gerent dels serveis de Renfe Mercancías, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01211/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Ole Thorson, expert en mobilitat i enginyer de camins, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01212/09
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ricard Riol, president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector f
	Tram. 352-01213/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Julià Sort, enginyer de camins, canals i ports, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01214/09
	Retirada de la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miguel Ángel Remacha, director de Rodalies Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01215/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Garcia i López, director tècnic de Rodalies Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01216/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Andrés López Pita, doctor enginyer de camins i catedràtic de Ferrocarrils de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi
	Tram. 352-01217/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’empresa Euro Cargo Rail amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01218/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’empresa TCB Railway amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01219/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’empresa Coinsa Rail Transport amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01220/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Railgrup amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01221/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Ticó i Buixadós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector 
	Tram. 352-01222/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Isidre Gavín Valls, director de CIMALSA, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01223/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Sixte Cambra Sánchez, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviar
	Tram. 352-01224/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Andreu Figueres, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferrovia
	Tram. 352-01225/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Llevat, director de Comsa Emte, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01226/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manel Medina, responsable de Distribució Cotxe Acabat de SEAT, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01227/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marc Grau, director de Logística del Grup Celsa, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01228/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Renfe amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01229/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01230/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01231/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 352-01232/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre el contingut i les possibilitats d’aplicació a Catalunya del tercer protocol de la Convenció dels Drets de l’Infant
	Tram. 356-00452/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Territori del Sénia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre el projecte pilot «Oli i oliveres mil·lenàries»
	Tram. 356-00613/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els efectes de la reforma laboral
	Tram. 356-00634/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Álvarez, secretari general de la Unió General de Treballadors, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els efectes de la reforma laboral
	Tram. 356-00635/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre la situació del sector productiu de l’oli d’oliva
	Tram. 356-00644/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la secció sectorial del porquí de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre l’aplicació de la normativa
	Tram. 356-00653/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expliqui les afectacions a elements naturals d’interès d’una explotació a cel obert de 
	Tram. 356-00655/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè doni a conèixer el Programa Selvans
	Tram. 356-00657/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ferran Suay, president 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
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Manuel Troyano, director general de Caixa Penedès, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les participacions preferents de les entitats financeres
	Tram. 356-00685/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, president executiu de Catalunya Banc, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les participacions preferents de les entitats financeres
	Tram. 356-00686/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Isidre Fainé, president de CaixaBank, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les participacions preferents de les entitats financeres
	Tram. 356-00687/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, president de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les participacions preferents de les entitats financeres
	Tram. 356-00688/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Adolf Todó, president de CatalunyaCaixa, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació derivada de la intervenció del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària
	Tram. 356-00691/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Medicus Mundi davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè presenti l’informe del 2011 «La salut en la cooperació al desenvolupament i l’acció humanitària»
	Tram. 356-00698/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern i Gallart, director general de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la reforma financera que afecta Bankia i les mesures de nacionalització del Govern de l’Estat
	Tram. 356-00705/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Guillem López-Casasnovas, membre del Consell de Govern del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la reforma financera que afecta Bankia i les mesures de nacionalització del Gov
	Tram. 356-00706/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ricard Banquells, director general de Caixa Penedès, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui els fets que van provocar les dimissions dels anteriors president i director general de l’entitat
	Tram. 356-00707/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui el pla de viabilitat de la Cor
	Tram. 356-00709/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui el pla de viabilitat de la Corporació
	Tram. 356-00710/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui el pla de viabilitat de la Corporació
	Tram. 356-00711/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre les accions d’aquest servei amb relació a la campanya «No vull pagar»
	Tram. 356-00716/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Sixte Cambra i Sánchez, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els projectes de futur del port de Barcelona i l’impacte d’aquests projectes en 
	Tram. 356-00720/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de bombers de Comissions Obreres davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d
	Tram. 356-00726/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de bombers de la Unió General de Treballadors davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incen
	Tram. 356-00727/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del sindicat de bombers de CATAC davant la Comissió d’Interior perquè exposi el seu punt de vista sobre el compliment de les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de San
	Tram. 356-00728/09
	Sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la situació de la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
	Tram. 355-00110/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra durant els incidents que van tenir lloc a Barcelona amb motiu de la vaga general
	Tram. 355-00111/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior perquè informi sobre l’actuació del Departament durant la jornada de vaga general del 29 de març, especialment pel que fa als incidents produïts a Barcelona en finalitzar la manifest
	Tram. 355-00116/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb els consellers d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre el programa de prevenció i extinció d’incendis
	Tram. 355-00123/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre el tancament dels centres educatius juvenils Montilivi, de Girona, i els Til·lers, de Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 355-00126/09
	Substanciació


	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. 355-00127/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització d’Aigües Ter-Llobregat
	Tram. 355-00128/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització de Tabasa, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA, i Túnel del Cadí, SAC
	Tram. 355-00129/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la implantació de la nova oficina judicial
	Tram. 355-00130/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les implicacions de càrrecs públics en el cas de les inspeccions tècniques de vehicles
	Tram. 355-00131/09
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les concessions del servei de la inspecció tècnica de vehicles
	Tram. 355-00132/09
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre les tasques de prevenció i extinció de l’incendi de Rasquera, el Perelló, Benifallet i Tivenys, l’actuació de la Generalitat en l’extinció d’aquest incendi i la situació dels b
	Tram. 355-00133/09
	Acord de tenir la sessió informativa



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Ferran Brunet Cid, professor de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós d
	Tram. 353-00181/09
	Decaïment


	Compareixença de Joan Subirats, catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de financ
	Tram. 353-00190/09
	Decaïment


	Compareixença de Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de dret constitucional i director de la Fundació Democràcia i Govern Local, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós
	Tram. 353-00198/09
	Decaïment


	Compareixença de Miquel Llevat, director general de Transport i Logística de COMSA-EMTE, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00326/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Enric Ticó i Buixadós, president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00327/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00328/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00329/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Isidre Gavín Valls, director de CIMALSA, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00330/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Sixte Cambra Sánchez, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00331/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Andreu Figueres, president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00332/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Manel Medina, responsable de Distribució Cotxe Acabat de SEAT, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00333/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Marc Grau, director de Logística del Grup Celsa, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00334/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00335/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Enoch Albertí, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00336/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Francesc Robusté, catedràtic de transport de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferrov
	Tram. 353-00337/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Torres, expresident de Ferrocarrils de la Generalitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00338/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Marc A. García López, director tècnic de l’Autoritat del Transport Metropolità, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00339/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Ricard Riol, president de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00340/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de Renfe amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00341/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00342/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00343/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Mateu Turró, enginyer i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00344/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Marta Sánchez Borràs, enginyera i directora de projectes del Centre d’Innovació del Transport, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sect
	Tram. 353-00345/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Amorós, secretari general de Ferrmed, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00346/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Manuel Megía, director gerent dels serveis de Renfe Mercancías, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00347/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00348/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director de Rodalies Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00349/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Andrés López Pita, doctor enginyer de camins i catedràtic de Ferrocarrils de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
	Tram. 353-00350/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’empresa Euro Cargo Rail amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00351/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’empresa TCB Railway amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00352/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’empresa Coinsa Rail Transport amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00353/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Railgrup amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferroviari
	Tram. 353-00354/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació del Sindicat Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 39/2003, del sector ferr
	Tram. 353-00355/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la justícia de proximitat
	Tram. 357-00039/09
	Substanciació


	Compareixença del president de la Plataforma per la Llengua davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar les seves propostes
	Tram. 357-00076/09
	Substanciació


	Compareixença del president de la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre l’estat de la raça bruna i els projectes de futur
	Tram. 357-00127/09
	Substanciació


	Compareixença del president del Patronat de la Patum de Berga davant la Comissió de Cultura i Llengua per a explicar la proposta de la llei de la Patum
	Tram. 357-00260/09
	Substanciació


	Compareixença de representants del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 357-00293/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de la confederació ECOM davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 357-00295/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de la Fundació per la Pau davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a exposar les preocupacions i recomanacions sobre l’adopció d’un tractat que reguli el comerç internacional d’armes
	Tram. 357-00337/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació d’Amnistia Internacional Catalunya davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a exposar les preocupacions i recomanacions sobre l’adopció d’un tractat que reguli el comerç internacional d’armes
	Tram. 357-00338/09
	Substanciació


	Compareixença del secretari d’Universitats i Recerca davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la política universitària
	Tram. 357-00339/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Plataforma d’Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 357-00350/09
	Substanciació


	Compareixença del director de l’Institut Català del Sòl davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar la situació patrimonial i financera i el programa d’actuació de l’entitat
	Tram. 357-00373/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar els resultats del Pla de xoc de l’habitatge
	Tram. 357-00374/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar els criteris, els objectius i les prioritats d’acció d’Ofideute i les polítiques de mediació pública per a resoldre la situació dels a
	Tram. 357-00375/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre l’avaluació i el balanç de l’aplicació del VI Programa de medi ambient de la Unió Europea 2002-2011, en el marc de les compe
	Tram. 357-00376/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar les aportacions fetes al procés de consulta pública de la Comissió Europea per a elaborar un pla per a preservar els recursos hídr
	Tram. 357-00377/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Rafael Romero, president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a exposar l’informe «La construcció catalana durant el 2011. Perspectives per al 2012. Propostes»
	Tram. 357-00378/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del president d’Abertis davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la posició de l’empresa amb relació al sistema de peatges de les vies que explota
	Tram. 357-00379/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Salvador Alemany, president d’Abertis i d’Acesa, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a explicar la situació de les autopistes i dels peatges
	Tram. 357-00380/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la sol·licitud d’explotació d’una nova guixera a la vall de Tost
	Tram. 357-00381/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la sol·licitud d’explotació d’una nova guixera a la vall de Tost
	Tram. 357-00382/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Salvador Alemany, president d’Abertis, amb la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la campanya «No vull pagar» als peatges
	Tram. 357-00383/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Ferran Suay, president 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. 357-00388/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de Medicus Mundi davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a presentar l’informe del 2011 «La salut en la cooperació al desenvolupament i l’acció humanitària»
	Tram. 357-00389/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Territori del Sénia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè informi sobre el projecte pilot «Oli i oliveres mil·lenàries»
	Tram. 357-00390/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre la situació del sector productiu de l’oli d’oliva
	Tram. 357-00391/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la secció sectorial del porquí de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre l’aplicació de la normativa de salut i ben
	Tram. 357-00392/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director general de Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a explicar les afectacions a elements naturals d’interès d’una explotació a cel obert de guix a Tost
	Tram. 357-00393/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director de l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a donar a conèixer el Programa Selvans
	Tram. 357-00394/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar els efectes de la reforma laboral
	Tram. 357-00395/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Josep Maria Álvarez, secretari general de la Unió General de Treballadors, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a explicar els efectes de la reforma laboral
	Tram. 357-00396/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre la seva activitat internacional
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