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S U M A R I

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació del text refós de la Llei de caixes 
d’estalvis de Catalunya
Tram. 200-00021/09
Aprovació p. 11

Llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 202-00058/09
Aprovació p. 14

1.10. Resolucions

Resolució 663/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la continuïtat del projecte IntegrARTE i del suport al Centre 
d’Atenció Integral al Discapacitat, de Montcada i Reixac
Tram. 250-01198/09
Adopció p. 15

Resolució 664/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el desplegament de la Llei 10/2010, d’a collida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, respecte al co-
neixement de la llengua catalana
Tram. 250-01064/09
Adopció p. 15

Resolució 665/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre els ajuts a les famílies nombroses
Tram. 250-01091/09
Adopció p. 16

Resolució 666/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el garantiment de l’aplicació de la Llei de l’Estat 39/2006, 
relativa a les persones en situació de dependència, el 2012
Tram. 250-01194/09
Adopció p. 16

Resolució 667/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el finançament per a plantilles de professionals dels serveis 
socials bàsics i sobre programes mixtos de formació i con-
tractació
Tram. 250-01205/09
Adopció p. 17

Resolució 668/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre una nova gestió de la renda mínima d’inserció
Tram. 250-01206/09
Adopció p. 17

Resolució 669/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’impuls del treball comunitari i del voluntariat
Tram. 250-01212/09
Adopció p. 17

Resolució 670/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la protecció de les famílies
Tram. 250-01213/09
Adopció p. 18

Resolució 671/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la protecció de les persones en situació o en risc d’exclusió 
social
Tram. 250-01210/09
Adopció p. 18

Resolució 672/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de l’atenció social a determinats col·lectius en 
situació o en risc d’exclusió social
Tram. 250-01211/09
Adopció p. 19

Resolució 690/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la conservació del mas Moragues, a Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01172/09
Adopció p. 19

Resolució 691/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la defensa de la llengua catalana a les Illes Balears
Tram. 250-01051/09
Adopció p. 19

Resolució 692/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre els drets dels catalanoparlants a les Illes Balears i la con-
vocatòria de reunió de la Junta Rectora de l’Institut Ramon 
Llull
Tram. 250-01053/09
Adopció p. 20

Resolució 693/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el mausoleu de Centcelles, a Constantí
Tram. 250-01014/09
Adopció p. 20

Resolució 694/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració d’un cens de professionals del sector de la 
creació
Tram. 250-01065/09
Adopció p. 21

Resolució 695/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la commemoració del tres-centè aniversari de la Guerra 
de Successió
Tram. 250-01082/09
Adopció p. 21

Resolució 696/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre els treballs arqueològics jaciment paleolític del Pla de 
Dalt, a Domeny
Tram. 250-01193/09
Adopció p. 21

Resolució 697/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la continuïtat de les activitats de l’Acadèmia General Bàsica 
de Talarn
Tram. 250-01061/09 i 250-01088/09
Adopció p. 22

Resolució 698/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la publicació de la relació de llocs de treball de la Ge-
neralitat
Tram. 250-00976/09
Adopció p. 22
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Resolució 699/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’actuació «Base del piragüisme», de l’A juntament de Deltebre
Tram. 250-00982/09
Adopció p. 23

Resolució 700/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el suport a la xarxa escolar de la Bressola, de la Cata-
lunya Nord
Tram. 250-00992/09
Adopció p. 23

Resolució 701/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el compliment del Programa de desenvolupament rural 
2007-2013 i de les directives de benestar animal
Tram. 250-00875/09
Adopció p. 23

Resolució 702/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el funcionament de la Taula de preus de la Llotja de Reus
Tram. 250-01078/09
Adopció p. 24

Resolució 703/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el compliment de la normativa de consum i competència 
en la venda i distribució de cítrics del Baix Ebre i el Montsià
Tram. 250-01079/09
Adopció p. 24

Resolució 704/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la inclusió del sector de l’olivera en les mesures pal-
liatives dels efectes de la sequera
Tram. 250-01081/09
Adopció p. 25

Resolució 705/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació del decret de venda de proximitat
Tram. 250-01144/09
Adopció p. 25

Resolució 706/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’un pla estratègic de xarxes de proximitat per al 
sector agroalimentari
Tram. 250-01158/09
Adopció p. 26

Resolució 733/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’elegeixen sis vocals del Consell Assessor de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Tram. 284-00018/09
Adopció p. 26

Resolució 734/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomenen cinc membres del Consell Superior de 
la Cooperació
Tram. 284-00019/09
Adopció p. 26

Resolució 735/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es designa la directora de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades
Tram. 284-00020/09
Adopció p. 27

Resolució 736/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’elegeixen els setze membres del Consell Assessor de 
Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 284-00001/09
Adopció p. 27

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el projecte Eurovegas
Tram. 300-00191/09
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre les darreres mesures 
anunciades pel president del Govern de l’Estat
Tram. 300-00192/09
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre la gestió del cicle de 
l’aigua
Tram. 300-00193/09
Substanciació p. 27

Interpel·lació al Govern sobre la política comunicati-
va i els mitjans de comunicació públics
Tram. 300-00194/09
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre el món local
Tram. 300-00195/09
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
per a pal·liar les conseqüències sobre el consum de l’aug-
ment de l’impost sobre el valor afegit
Tram. 300-00196/09
Substanciació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00197/09
Substanciació p. 28

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 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00056/09
Debat de totalitat p. 28
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 28

Proposició de llei de la renda mínima d’inserció
Tram. 202-00081/09
Debat de totalitat p. 28
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 28

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00082/09
Debat de totalitat p. 28
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 29

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis nocturns d’urgència dels centres d’atenció primària 
de Lloret de Mar (Selva)
Tram. 250-00629/09
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre la reobertura dels 
consultoris mèdics i l’ampliació de l’atenció mèdica i sanitària 
a Avinyonet del Penedès
Tram. 250-00650/09
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre la retirada i la reedició 
dels díptics informatius sobre els serveis sanitaris distribuïts 
a la comarca de la Selva
Tram. 250-00652/09
Retirada p. 29

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla 
de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sani-
tari públic
Tram. 250-00658/09
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’atenció continuada al CAP Lloret-Centre, de Lloret de Mar, i 
sobre la reinstauració del servei de transport sanitari urgent
Tram. 250-00663/09
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre el retorn del transport 
sanitari urgent i la recuperació de l’atenció continuada de 
vint-i-quatre hores en diversos centres d’atenció primària i 
àrees bàsiques de salut de la regió sanitària de Girona
Tram. 250-00684/09
Rebuig p. 29
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Proposta de resolució sobre la continuïtat del servei 
d’urgències del CAP El Pla, a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00697/09
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències a l’ABS El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00701/09
Rebuig p. 29

Proposta de resolució sobre els bombers voluntaris
Tram. 250-01066/09
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre l’eliminació de la taxa 
associada a l’expedició de receptes de fàrmacs en el siste-
ma públic
Tram. 250-01200/09
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre la prevenció de la vio-
lència i el vandalisme en els actes multitudinaris
Tram. 250-01223/09
Retirada p. 30

Proposta de resolució sobre les detencions de càr-
recs públics kurds a Turquia
Tram. 250-01239/09
Rebuig p. 30

Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre Educatiu Montilivi
Tram. 250-01240/09
Retirada p. 30

Proposta de resolució sobre el tancament del Cen-
tre Educatiu Els Til·lers
Tram. 250-01243/09
Retirada p. 30

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
Retirada p. 30

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 i de la unitat tera-
pèutica d’Els Til·lers, de Mollet del Vallès
Tram. 250-01255/09
Retirada p. 30

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
Rebuig p. 30

2.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Cons
titucional

Procediment per a la interposició d’un recurs d’-
inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 16/2012, del 20 
d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del 
Sistema Nacio nal de Salut i millorar la qualitat i la seguretat 
de les seves prestacions
Tram. 212-00003/09
Rebuig de la proposta p. 31

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
Rebuig de la proposta p. 31

Procediment per a la interposició d’un recurs d’-
inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 14/2012, del 20 
d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa 
pública en l’àmbit educatiu
Tram. 212-00005/09
Rebuig de la proposta p. 31

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el Pla de l’energia 2012-2020
Tram. 302-00167/09
Rebuig p. 31

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de consultes populars no referen-
dàries
Tram. 200-00020/09
Ponència per a elaborar l’Informe p. 31

Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2008, de l’11 de març
Tram. 200-00021/09
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 31

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 202-00025/09
Ponència per a elaborar l’Informe p. 32

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
Esmenes a la totalitat p. 32

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a designar el director o directora 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Tram. 284-00020/09
Substanciació de la compareixença p. 33

3.10.25. Propostes de resolució

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’abocador del coll 
Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-01280/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
projecte de llei de creació d’un impost a les grans fortunes
Tram. 250-01281/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la proposta d’agru-
pació dels partits judicials de Santa Coloma de Gramenet 
i Badalona
Tram. 250-01285/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Escola Jacint Verdaguer, de la Granada
Tram. 250-01286/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’aprovació del projec-
te i la construcció del nou edifici de l’Escola Guerau de Pe-
guera, de Torrelles de Foix
Tram. 250-01287/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el finançament del 
transport escolar gratuït a la Garrotxa
Tram. 250-01291/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre de reconeixement de 
l’estelada com a bandera històrica catalana
Tram. 250-01292/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre els serveis de trans-
port públic entre el Baix Llobregat nord, Martorell i Barce-
lona
Tram. 250-01293/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
públic per carretera entre Abrera i Barcelona
Tram. 250-01295/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la proposta de cabal 
ecològic de l’Ebre
Tram. 250-01296/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
nova passera sobre el Fluvià al sector de les Tries, d’Olot
Tram. 250-01297/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la recuperació de dos 
dibuixos de l’arquitecte Antoni Gaudí
Tram. 250-01298/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
director de bombers
Tram. 250-01301/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36
Correcció d’errades de publicació (BOPC 331) p. 36

Proposta de resolució sobre les polítiques actives 
d’ocupació per a persones amb discapacitat
Tram. 250-01303/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el manteniment de Co-
lòmbia com a país prioritari en matèria de cooperació
Tram. 250-01304/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució de suport a la participació de 
les seleccions esportives catalanes en totes les competici-
ons esportives internacionals
Tram. 250-01305/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el manteniment i millo-
rament dels serveis de rehabilitació i reinserció de reclusos
Tram. 250-01306/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el soterrament de la lí-
nia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01307/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la creació d’oficines 
d’intermediació en execucions hipotecàries
Tram. 250-01308/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la connexió amb trans-
port públic entre Capellades i l’estació de Ferrocarrils de la 
Generalitat d’aquest municipi
Tram. 250-01309/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de la carretera C-51 entre Albinyana i Valls
Tram. 250-01310/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el servei de transport 
públic per carretera entre Igualada i Barcelona
Tram. 250-01311/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la creació d’un institut 
de secundària de dues línies a la Vall d’en Bas
Tram. 250-01313/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de pediatria al consultori mèdic d’Aiguaviva
Tram. 250-01314/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la retirada de l’expedi-
ent de regulació d’ocupació de l’Institut Català del Sòl, la in-
versió en el manteniment dels llocs de treball i la presentació 
d’un pla d’actuació i de viabilitat
Tram. 250-01315/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la derogació de les 
mesures d’implantació de noves taxes en la formació pro-
fessional per al curs 2012-2013
Tram. 250-01316/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39
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Proposta de resolució sobre la construcció de la 
segona fase i la posada en marxa de l’Escola Cau de la Gui-
neu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-01317/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de remodelació i ampliació de l’Escola de Gironella
Tram. 250-01318/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
subvencions atorgades per l’Agència Catalana de Coope-
ració al Desenvolupament a les organitzacions no governa-
mentals per al desenvolupament
Tram. 250-01319/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre les sancions imposa-
des als conductors que es neguen a pagar els peatges
Tram. 250-01320/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
escola a Sant Julià del Llor i Bonmatí
Tram. 250-01321/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució de suport a la Ruta Pacífica 
de las Mujeres de Colombia
Tram. 250-01323/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la coordinació del ser-
vei d’autobusos entre els municipis del Vallès Occidental
Tram. 250-01324/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’increment de passos 
de fauna a la carretera C-25 entre Manresa i les Oluges
Tram. 250-01325/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució d’adhesió a la campanya «No 
amb el meu mòbil»
Tram. 250-01326/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la inclusió en el Con-
grés Mundial de Telefonia Mòbil d’un espai de reflexió sobre 
la responsabilitat de les empreses en l’explotació de recur-
sos naturals a la República Democràtica del Congo per a 
l’extracció del coltan
Tram. 250-01327/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces de protecció de persones i béns de l’àrea regional de re-
cursos operatius dels Mossos d’Esquadra a Lleida
Tram. 250-01328/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte Promoció escolar del poble gitano
Tram. 250-01329/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la dinamització econò-
mica de l’Alta Ribagorça
Tram. 250-01330/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Canyelles
Tram. 250-01331/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
normativa de transport escolar i sobre l’increment dels re-
cursos pressupostaris per al transport escolar a l’Anoia
Tram. 250-01332/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’ampliació de perso-
nal i l’increment de recursos del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01333/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’alliberament de cinc 
cubans detinguts als Estats Units d’Amèrica
Tram. 250-01334/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el control de l’exercici 
de la prostitució a les carreteres
Tram. 250-01335/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la prestació del servei 
ferroviari de la línia de tren entre Lleida, Tarragona i Barcelo-
na amb els combois adequats
Tram. 250-01336/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el cessament de l’acti-
vitat de la planta de l’empresa Grupo de Cementos Portland 
Valderrivas de Vallcarca, a Sitges
Tram. 250-01337/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’assumpció exclusiva 
de competències en matèria de seguretat
Tram. 250-01338/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’ex-
pedient de regulació d’ocupació de l’Institut Català del Sòl
Tram. 250-01339/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies de P3 a l’Escola Mare Nostrum de Barcelona
Tram. 250-01340/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre les llars d’infants pú-
bliques
Tram. 250-01341/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme del Govern sobre els ingressos recaptats i les inversi-
ons i les despeses corrents fetes a Barcelona del 2007 ençà
Tram. 250-01342/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
amb l’Ajuntament de Lladó per al finançament de les places 
de l’escola bressol i sobre la recuperació de l’aportació eco-
nòmica per alumne per al curs 2012-2013
Tram. 250-01423/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre l’impuls del projecte 
de reparcel·lació del Sector 2 de Magòria i la reactivació del 
projecte urbanístic de Can Batlló - Magòria, a Barcelona
Tram. 250-01424/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la implantació de la 
jornada intensiva a instituts d’educació secundària el curs 
2012-2013
Tram. 250-01425/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el millorament del tra-
çat i la senyalització de la carretera C-15 al tram entre Vila-
franca del Penedès i Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01426/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
bonificacions dels preus dels peatges
Tram. 250-01427/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre les gestions per a la 
parada de l’Euromed a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa
Tram. 250-01428/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre l’inici dels tràmits per a 
ampliar el Pla d’espai d’interès natural de Gallecs, incloure’l 
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a la Xarxa Natura 2000 i modificar-ne els usos per a decla-
rar-lo refugi de fauna
Tram. 250-01429/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre els ajuts als pagesos 
de les comarques de Lleida afectats per les tempestes del 
5 de juliol de 2012 i la sol·licitud de declaració de zona ca-
tastròfica
Tram. 250-01430/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
línies elèctriques d’alta tensió al pas per Valldoreix i Mira-sol, 
a Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-01431/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la formalització de la 
cessió de la titularitat dels terrenys del parc del Riu a l’Ajun-
tament de Sant Pere Pescador
Tram. 250-01432/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’es-
cola bressol de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, 
de Barcelona
Tram. 250-01433/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la redacció dels pro-
jectes de planta potabilitzadora i de xarxa de proveïment 
d’aigua de Sant Miquel de Campmajor
Tram. 250-01434/09
Presentació p. 51

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 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
Esmenes a la totalitat p. 52

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el manteniment de la immersió lingüística a les escoles
Tram. 302-00166/09
Esmenes presentades p. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Pla de l’energia 2012-2020
Tram. 302-00167/09
Esmenes presentades p. 55

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les darreres decisions en matèria de política educativa
Tram. 302-00169/09
Esmenes presentades p. 56

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la retirada de residus tòxics de l’embassament de Flix
Tram. 302-00170/09
Esmenes presentades p. 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política pública de cooperació
Tram. 302-00171/09
Esmenes presentades p. 58

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les decisions del Departament d’Ensenyament i les condici-
ons als centres d’ensenyament
Tram. 302-00172/09
Esmenes presentades p. 59

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat de di-
putats
Tram. 234-00032/09, 234-00033/09 i 234-00034/09
Adopció p. 60

Atorgament de la Medalla d’Honor del Parlament a 
Òmnium Cultural i a Càritas Catalunya
Acord p. 60

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Pú-
blic Sanitari i les Empreses
Tram. 407-00002/09
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 60

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 406/IX, so-
bre la valoració de les necessitats dels barris de Gavà Mar i 
Castelldefels Platja per a la possible creació d’un nou centre 
d’atenció primària
Tram. 290-00392/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 61

Control del compliment de la Resolució 421/IX, sobre 
el canvi d’usos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant 
Quintí de Mediona
Tram. 290-00404/09
Sol·licitud de pròrroga p. 61
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 61

Control del compliment de la Resolució 438/IX, sobre 
la incorporació de l’Administració de l’Estat al grup de treball 
sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges i sobre 
l’aplicació de descomptes i la implantació de l’eurovinyeta als 
peatges
Tram. 290-00420/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 61

Control del compliment de la Resolució 451/IX, sobre 
la posada en funcionament del tram de la línia 9 del metro en-
tre l’estació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació 
de la terminal entre pistes de l’aeroport de Barcelona - el Prat
Tram. 290-00432/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 62

Control del compliment de la Resolució 454/IX, so-
bre l’execució de les obres d’accés amb tren a la terminal 1 
de l’aeroport de Barcelona - el Prat a fi que la connexió pu-
gui entrar en servei el 2013
Tram. 290-00435/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 62

Control del compliment de la Resolució 456/IX, so-
bre el projecte i l’execució del túnel ferroviari d’Horta, a Bar-
celona
Tram. 290-00437/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 63

Control del compliment de la Resolució 457/IX, so-
bre la fixació de l’àmbit de planificació territorial del Penedès
Tram. 290-00438/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 63

Control del compliment de la Resolució 459/IX, sobre 
la conservació de la vil·la romana de la Sagrera, a Barcelona
Tram. 290-00440/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 63

Control del compliment de la Resolució 461/IX, so-
bre l’adopció de mesures per a definir les funcions dels llocs 
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de treball de base de l’escala de suport del Cos de Mossos 
d’Esquadra i l’establiment de sistemes de promoció interna
Tram. 290-00442/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 64

Control del compliment de la Resolució 462/IX, so-
bre la posició dels estats espanyol i francès amb relació a la 
constitució de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 290-00443/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 64

Control del compliment de la Resolució 463/IX, so-
bre el reconeixement de la tasca dels mitjans de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals i de llurs professionals
Tram. 290-00444/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 65

Control del compliment de la Resolució 464/IX, sobre 
la construcció de noves instal·lacions de piragüisme per a desen-
volupar el Centre de Tecnificació de Piragüisme, a Lleida, i sobre 
les mesures per a garantir la pràctica del piragüisme i el rem en 
aquesta ciutat
Tram. 290-00445/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 65

Control del compliment de la Resolució 467/IX, sobre 
línies d’actuació i l’establiment de convenis pluriennals de col-
laboració amb les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 290-00448/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 66

Control del compliment de la Resolució 468/IX, so-
bre l’elaboració i l’actualització periòdica del cens de cata-
lans residents a l’exterior
Tram. 290-00449/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 66

Control del compliment de la Resolució 472/IX, so-
bre l’inici de les obres del nou equipament educatiu de la 
Ràpita
Tram. 290-00453/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 67

Control del compliment de la Resolució 473/IX, so-
bre l’inici de les obres del nou centre de secundària de Sant 
Carles de la Ràpita
Tram. 290-00454/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 67

Control del compliment de la Resolució 474/IX, so-
bre l’ampliació de l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu 
de la Barca
Tram. 290-00455/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68

Control del compliment de la Resolució 475/IX, so-
bre la construcció de l’institut de Sant Vicenç de Montalt
Tram. 290-00456/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68

Control del compliment de la Resolució 478/IX, sobre 
la incorporació d’una parada a Gelida en el recorregut de la lí-
nia de transport nocturn de viatgers per carretera entre Barce-
lona, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès
Tram. 290-00459/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 68

Control del compliment de la Resolució 484/IX, sobre 
la implantació del sistema tarifari integrat al transport públic col-
lectiu del Berguedà
Tram. 290-00465/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 486/IX, so-
bre l’inici de les obres d’habitatges protegits per a joves a Ca 
n’Arús, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 290-00467/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 69

Control del compliment de la Resolució 487/IX, so-
bre l’inici de les obres dels habitatges de protecció oficial al 
sector residencial Gornal III, a l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 290-00468/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 488/IX, so-
bre l’inici de les obres dels habitatges protegits per a joves 

i dels habitatges de protecció oficial a l’avinguda de Josep 
Tarradellas de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 290-00469/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 569/IX, 
sobre la restitució del pas públic d’accés a la zona de Can 
Rius, de Sant Feliu de Guíxols
Tram. 290-00542/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 70

Control del compliment de la Resolució 613/IX, so-
bre el desplegament d’un títol d’abonament trimestral per 
als trens regionals
Tram. 290-00584/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 71

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 69/IX, sobre 
l’estratègia amb relació a l’ocupació i els emprenedors
Tram. 390-00069/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 71

Control del compliment de la Moció 73/IX, sobre les 
infraestructures
Tram. 390-00073/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 74

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre la decisió de no 
finançar els programes de rehabilitació de reclusos i d’aten-
ció a persones immerses en processos judicials de les enti-
tats que col·laboren amb el Departament de Justícia
Tram. 354-00223/09
Retirada de la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre la implantació 
de la taxa per a la prestació de serveis personals i materials 
en l’àmbit de l’Administració de justícia
Tram. 354-00224/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la repercussió del 
projecte Eurovegas en l’àmbit de la delinqüència i els efectes 
en els accessos a Barcelona
Tram. 354-00237/09
Rebuig de la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre l’afectació de la 
implantació del projecte Eurovegas en l’aplicació de la legis-
lació vigent i sobre la viabilitat de crear un àmbit de deroga-
ció singular o aplicació limitada de normes jurídiques
Tram. 354-00243/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els criteris per al de-
sallotjament de membres d’organitzacions no governamen-
tals de les oficines de l’Agència Catalana per a la Cooperació 
al Desenvolupament
Tram. 354-00244/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre 
la manera com la retallada anunciada pel Govern de l’Estat 
afectarà els empleats públics de la Generalitat
Tram. 354-00248/09
Sol·licitud i tramitació p. 77

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia perquè 



23 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 357

SUMARI 8

informi sobre la pròrroga de l’Acord 2006-2009 de les condi-
cions de treball del personal penitenciari
Tram. 356-00638/09
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la secció sindical específica del personal penitenciari de 
la Intersindical Alternativa de Catalunya davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre la pròrroga de l’Acord 2006-
2009 de les condicions de treball del personal penitenciari
Tram. 356-00639/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Serveis Públics de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre la pròrroga de l’Acord 2006-2009 de les condicions de 
treball del personal penitenciari
Tram. 356-00640/09
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació de Serveis a la Ciutadania de la Confedera-
ció Sindical de Comissions Obreres davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la pròrroga de l’Acord 2006-
2009 de les condicions de treball del personal penitenciari
Tram. 356-00641/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Criminòlegs davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre les aportacions que els titu-
lats en criminologia poden fer a la societat
Tram. 356-00654/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’associació SOS Bebès Robats de Catalunya davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre les apropiacions 
indegudes de menors i sobre les víctimes adopcions irre-
gulars
Tram. 356-00656/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la campanya «Amb Palestina al cor» davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè expliquin les activitats i les 
noves actuacions de la campanya
Tram. 356-00730/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Organitzacions no Governamen-
tals per al Desenvolupament davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat perquè expliqui la situació del sector de les 
organitzacions no governamentals per al desenvolupament
Tram. 356-00731/09
Acord sobre la sol·licitud p. 78

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. 356-00746/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

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. 356-00747/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

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 compli-
ment de les resolucions de la Comissió d’Investigació sobre 
l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00748/09
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la 
Comissió d’Interior perquè informi sobre el compliment de 
la Resolució 662/VIII, per la qual s’aprova el Dictamen de la 

Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de 
Sant Joan
Tram. 356-00751/09
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Cooperació davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
perquè informi sobre l’impagament dels ajuts concedits a 
les organitzacions no governamentals
Tram. 356-00756/09
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè expliqui la situació de la ràdio privada 
i de les llicències i la modificació de les condicions de les 
concessions
Tram. 356-00761/09
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Xavier de las Cue-
vas davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè 
expliqui la cooperació en el Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona
Tram. 356-00762/09
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Argent, coor-
dinador i realitzador del projecte educatiu «Millorem», davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui el 
treball fet els cursos 2010-2011 i 2011-2012 amb relació a la 
detecció de factors que provoquen l’abandonament escolar a 
l’educació secundària
Tram. 356-00765/09
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Du-
ran i Lleida davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
doni compte de la seva actuació i de la seva gestió com a 
president de la part catalana de la Comissió Bilateral Gene-
ralitat - Estat, la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals, 
la Comissió d’Infraestructures i la Comissió Mixta de Trans-
ferències
Tram. 356-00766/09
Sol·licitud p. 79

Sol·licitud de compareixença de representants del 
comitè d’empresa de Televisió de Catalunya davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informin sobre el contracte pro-
grama
Tram. 356-00770/09
Sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença d’Imma Tubella i Ca-
sadevall, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè infor-
mi sobre la seva gestió
Tram. 356-00771/09
Sol·licitud p. 80

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Duran 
i Lleida, president de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui les 
seves declaracions sobre el dret a l’autogovern del País Va-
lencià, les Illes Balears i Aragó
Tram. 356-00772/09
Sol·licitud p. 80

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem
bres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00146/09
Substanciació p. 80

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de la Resolució 420/IX per a fer balanç de les actua-
cions dels Mossos d’Esquadra amb relació a les activitats 
delictives de grups d’extrema dreta
Tram. 355-00147/09
Substanciació p. 80
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Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
Pla director d’infraestructures
Tram. 355-00149/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 80

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

Compareixença del delegat del Govern davant la 
Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea per a informar sobre el seu programa d’actuació
Tram. 357-00047/09
Substanciació p. 81

Compareixença d’una representació de la Taula 
Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a presentar les 
conclusions de la Missió Internacional de Verificació dels 
Drets Humans a Colòmbia
Tram. 357-00334/09
Substanciació p. 81

Compareixença del director de la Representació de 
la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea per a explicar el programa de 
treball de la Comissió Europea per al 2012
Tram. 357-00372/09
Substanciació p. 81

Compareixença del director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Inte-
rior per a informar sobre el compliment de la Resolució 662/
VIII, per la qual s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Inves-
tigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00428/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença del director general de Serveis Pe-
nitenciaris davant la Comissió de Justícia per a informar so-
bre la pròrroga de l’Acord 2006-2009 de les condicions de 
treball del personal penitenciari
Tram. 357-00429/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Criminòlegs davant la Comissió de Justícia 
per a informar sobre les aportacions que els titulats en crimi-
nologia poden fer a la societat
Tram. 357-00430/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença d’una representació de l’associa-
ció SOS Bebès Robats de Catalunya davant la Comissió de 

Justícia per a informar sobre les apropiacions indegudes de 
menors i sobre les víctimes d’adopcions irregulars
Tram. 357-00431/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 81

Compareixença de representants de la campanya 
«Amb Palestina al cor» davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat per a explicar les activitats i les noves actuacions 
de la campanya
Tram. 357-00432/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració Catalana d’Organitzacions no Governamentals per al 
Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Soli-
daritat per a explicar la situació del sector de les organitzaci-
ons no governamentals per al desenvolupament
Tram. 357-00433/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença del director general de Cooperació 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a infor-
mar sobre l’impagament dels ajuts concedits a les organit-
zacions no governamentals
Tram. 357-00434/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

Compareixença de Xavier de las Cuevas davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat per a explicar la coo-
peració en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Tram. 357-00435/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 82

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 38
Convocada per al dia 25 de juliol de 2012 p. 82

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

4.70.10. Altres comunicacions

Estudi del Síndic de Greuges sobre les mesures 
per a un sistema de redreçament del deute hipotecari amb 
relació a la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics
Tram. 337-00032/09
Presentació p. 82
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació del text refós de la Llei 
de caixes d’estalvis de Catalunya
Tram. 200-00021/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 17.07.2012, DSPC-P 63

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de juliol 
de 2012, a proposta del Govern, un cop escoltada la Junta 
de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Reglament, 
ha acordat de tramitar directament i en lectura única el 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de 
caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legis-
latiu 1/2008, de l’11 de març (tram. 200-00021/09).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 
de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de modificació del text refós de la Llei 
de caixes d’estalvis de Catalunya

Preàmbul

El Reial decret llei 11/2010, del 9 de juliol, d’òrgans de 
govern i altres aspectes del règim jurídic de les caixes 
d’estalvis, va variar substancialment l’anterior regula-
ció bàsica que havia fixat la Llei de l’Estat 31/1985, del 2 
d’agost, de regulació de les normes bàsiques sobre òrgans 
rectors de les caixes d’estalvis, tot creant una diferencia-
ció substancial entre les caixes que exerceixen l’activitat 
financera o controlen l’entitat que l’exerceix i les que ho 
han deixat de fer. Per a aquest darrer cas, s’estableix que 
s’han de transformar necessàriament en fundació espe-
cial.

La Llei de l’Estat 36/2010, del 22 d’octubre, del Fons per 
a la promoció del desenvolupament, només va modificar 
les disposicions transitòries del Reial decret llei 11/2010, 
mentre que el Reial decret llei 20/2011, del 30 de desem-
bre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tribu-
tària i financera per a la correcció del dèficit públic, va 
matisar l’obligació de convertir-se en fundació especial 
per a les caixes que ja han perdut el control de l’entitat 
financera en què participen, tot considerant que aquest 
control es produeix si es dóna algun dels requisits que 
estableix l’article 42 del Codi de comerç, d’acord amb 
la redacció que li dóna l’article 1.2 de la Llei de l’Estat 
16/2007, del 4 de juliol, de reforma i adaptació de la le-
gislació mercantil en matèria comptable per a la seva 
harmonització internacional sobre la base de la normati-
va de la Unió Europea.

Més recentment, el Reial decret llei 2/2012, del 3 de fe-
brer, de sanejament del sector financer, ha modificat la 
redacció dels articles 5 i 6 del Reial decret llei 11/2010. 
El dit article 6 també ha estat modificat per la disposició 
final primera del Reial decret llei 6/2012, del 9 de març, 
de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris 
sense recursos.

La disposició final setzena del Reial decret llei 20/2011, 
que modifica el Reial decret llei 11/2010, obliga a modi-
ficar novament, pel seu caràcter bàsic, el text refós de la 
Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2008, de l’11 de març, que ja havia estat mo-
dificat pel Decret llei 5/2010, del 3 d’agost.

Aquesta reforma fa també inaplicables alguns dels pre-
ceptes del Decret 164/2008, del 26 d’agost, pel qual es 
regulen la composició i el funcionament dels òrgans de 
govern de les caixes d’estalvis de Catalunya, que també 
s’ha de modificar.

Davant les noves disposicions de la normativa estatal, 
que estableixen que algunes caixes d’estalvis s’han de 
transformar en fundacions especials, s’ha d’establir un 
marc legal que garanteixi i faciliti la presa de decisions 
als òrgans corporatius corresponents i la qualificació als 
ens i registres competents.

En aquest sentit, aquesta llei formula la regulació essen-
cial del règim d’aquestes caixes d’estalvis, tant pel que 
fa a la normativa del procés de transformació com a les 
peculiaritats de llur règim, per raó de llur origen i llur ob-
jecte específic. El control d’aquestes fundacions és exer-
cit pel protectorat, d’acord amb el que estableix el llibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya, i per l’òrgan compe-
tent en matèria de caixes d’estalvis, que vetlla per la con-
tinuació de l’obra social en el vessant econòmic.

Article 1. Modificació de l’article 9 ter 
del text refós de la Llei de caixes 
d’estalvis de Catalunya

Es modifica l’article 9 ter del text refós de la Llei de cai-
xes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2008, de l’11 de març, que resta redactat de la manera 
següent:

«9 ter. Transformació en fundació especial

»1. Les caixes d’estalvis poden acordar la segregació de 
llurs activitats financeres i beneficosocials mitjançant el 
règim que estableix aquest article en els casos següents:

»a) En cas d’exercici indirecte de l’activitat financera, 
mitjançant una entitat bancària, si deixa de complir pel 
seu compte els requisits necessaris per a aquesta moda-
litat.

»b) Com a conseqüència de la renúncia a l’autorització 
per a actuar com a entitat de crèdit i en els altres supòsits 
de revocació.

»c) Com a conseqüència de la intervenció de l’entitat 
de crèdit en els supòsits que estableix la Llei de l’Estat 
26/1988, del 29 de juliol, de disciplina i intervenció de les 
entitats de crèdit.

»2. Si les caixes d’estalvis que participen en un sistema 
institucional de protecció o que són participades pel Fons 
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de Reestructuració Ordenada Bancària redueixen llur 
participació en l’entitat bancària, de manera que no arri-
ben a tenir-ne el control, en els termes de l’article 42 del 
Codi de comerç, o aquesta participació resta per sota del 
25%, han de renunciar a l’autorització per a actuar com 
a entitats de crèdit, d’acord amb el que estableix la Llei 
d’ordenació bancària del 31 de desembre de 1946, i s’han 
de transformar en fundacions especials. A aquest efecte, 
aquestes caixes d’estalvis, llevat que ja s’hagi fet com a 
conseqüència de llur participació en un sistema instituci-
onal de protecció, han de traspassar tot el patrimoni afec-
te a llur activitat financera a una altra entitat de crèdit a 
canvi d’accions d’aquesta, s’han de transformar en una 
fundació especial i perden la condició d’entitat de crèdit.

»3. La fundació especial ha de centrar la seva activitat en 
l’atenció i el desenvolupament de les seves finalitats so-
cials, per a la qual cosa pot gestionar la seva cartera de 
valors i els ingressos. La fundació especial ha de desti-
nar a la seva finalitat beneficosocial el producte dels fons, 
participacions i inversions que integrin el seu patrimoni.

»4. Les transformacions de caixes d’estalvis en funda-
cions especials i les constitucions d’aquestes han d’ésser 
autoritzades pel Govern.

»5. El procés de transformació de les caixes d’estalvis 
sempre ha d’ésser controlat per un representant o una re-
presentant de la Generalitat, nomenat pel Govern. Aquest 
representant ha d’actuar sota la dependència directa del 
Govern.»

Article 2. Addició d’un capítol al text refós 
de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya

S’afegeix un capítol, el IX, al text refós de la Llei de cai-
xes d’estalvis de Catalunya, amb el text següent:

«Capítol IX. De les fundacions especials

»Article 61. Règim de les fundacions especials

»1. Les fundacions especials resultants de la transfor-
mació, forçosa o voluntària, de caixes d’estalvis, d’acord 
amb el que estableix l’article 9 ter, es regeixen pel que 
estableix aquest capítol i, en allò que no hi sigui incom-
patible, pel que estableix el llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

»2. L’objecte de les fundacions especials, d’acord amb el 
que disposin llurs estatuts, és l’administració dels fons 
per a obra social, que inclouen els rendiments que ob-
tinguin de les entitats financeres en què participen i les 
altres transferències que rebin. Els rendiments d’aquests 
fons s’han de dedicar a l’obra social.

»3. En el moment de la transformació de la caixa d’estal-
vis en fundació especial, el patrimoni d’aquesta inclou 
els actius de la caixa d’estalvis, que comprenen la titula-
ritat de les accions de les entitats financeres per mitjà de 
les quals ha exercit indirectament la seva activitat i, en tot 
cas, els altres actius afectats directament o indirectament 
a l’obra social.

»4. Amb autorització de l’òrgan de control, es poden 
aportar com a fons especial, afecte al manteniment de les 
despeses ordinàries de l’obra social de la caixa d’estal-
vis, diners o béns que cobreixin l’import d’aquestes fins 

als tres anys posteriors a la transformació en fundació 
especial.

»Article 62. Denominació

»En la denominació de la fundació especial, que no ha 
d’induir a confusió sobre la seva naturalesa jurídica, s’hi 
ha de fer constar l’expressió fundació especial. La refe-
rència a la caixa d’estalvis de la qual prové tan sols és 
acceptable si va precedida d’expressions com antiga o 
equivalents.

»Article 63. Òrgans de govern

»1. Els òrgans de govern de la fundació especial, a més 
del patronat, que és l’òrgan corporatiu que regeix la fun-
dació i n’és responsable màxim del govern i l’adminis-
tració, són els que estableixen els estatuts, d’acord amb 
la regulació de les fundacions que fa el Codi civil de Ca-
talunya.

»2. El règim jurídic del director o directora general de 
la fundació especial és el que estableixen els estatuts. És 
nomenat pel patronat i assisteix amb veu però sense vot 
a les seves reunions i a la dels altres òrgans corporatius 
de la fundació especial sempre que el patronat ho cre-
gui pertinent. En tot cas, el càrrec de director o directora 
general és incompatible amb el de membre del patronat.

»Article 64. Composició del patronat

»1. El patronat és format per un màxim de vint membres, 
que han d’ésser persones físiques i jurídiques públiques o 
privades. Les privades han de sumar sempre un percen-
tatge superior al 75% del nombre total de patrons.

»2. S’ha de procurar que els patrons de la fundació espe-
cial siguin entitats i persones rellevants en tasques cul-
turals, científiques, benèfiques, cíviques, econòmiques 
o professionals en els àmbits en què es pretengui desen-
volupar l’obra social. En concret, els patrons haurien de 
pertànyer als grups vinculats o relacionats amb la funda-
ció especial següents:

»a) Persones jurídiques, públiques o privades, fundado-
res o de llarga tradició en el govern de la caixa d’estalvis, 
o entitats públiques de base territorial amb presència en 
aquesta.

»b) Persones jurídiques privades que acompleixen activi-
tats de mecenatge i aporten recursos a l’entitat.

»c) Persones jurídiques públiques o privades que promo-
guin activitats similars a les que són objecte de la fun-
dació especial o relacionades amb aquestes i que puguin 
aportar coneixement i sinergies en l’àmbit d’actuació de 
la fundació i de les activitats o els programes que es pre-
tenguin acomplir.

»d) Persones físiques de reconegut prestigi proposades 
pels altres grups del patronat.

»3. Els estatuts de la fundació especial han de concretar 
el nombre de membres de cada grup, que no pot ésser su-
perior a cinc en el cas dels grups a què fan referència les 
lletres a, b i d de l’apartat 2 ni a deu en el cas del grup a 
què fa referència la lletra c, ni pot superar, en conjunt, el 
total de vint membres. Així mateix, els del grup a què fa 
referència la lletra d no poden representar més del 50% 
del total de membres del patronat. Els estatuts han d’esta-
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blir que els patrons no participin en la presa de decisions 
si en poden resultar beneficiaris.

»Article 65. Nomenament dels membres del patronat, ac-
ceptació del càrrec i durada del mandat

»1. Els estatuts de la fundació especial, atenent els grups 
a què fa referència l’article 64.2, han de regular el nome-
nament dels membres del patronat, d’acord amb el que 
estableix l’article 332-4 del Codi civil de Catalunya.

»2. L’acceptació del càrrec de membre del patronat s’ha 
d’ajustar al que estableix l’article 332-5 del Codi civil de 
Catalunya.

»3. Els estatuts de la fundació especial han de regular la 
durada del mandat dels membres del patronat, si bé els 
membres escollits d’entre els grups a què fan referència 
les lletres c i d de l’article 64.2 no poden exercir el càrrec 
més de dos mandats consecutius.

»Article 66. Presidència i vicepresidència

»El president o presidenta de la fundació especial, que 
ha d’ésser elegit entre els membres del patronat escollits 
d’entre els grups a què fan referència les lletres c i d de 
l’article 64.2, és la més alta representació de la fundació. 
Els estatuts han de regular el règim jurídic i el de nome-
nament del president o presidenta i, si escau, del vicepre-
sident o vicepresidenta.

»Article 67. Funcions de control

»L’Administració de la Generalitat controla les fundaci-
ons especials per mitjà de:

»a) El departament competent en matèria de fundacions, 
en els termes de la legislació civil de Catalunya.

»b) El departament competent en matèria de caixes d’es-
talvis, d’acord amb el que estableix aquesta llei respecte 
a llur objecte, activitat i continuïtat, i també respecte a 
llur pressupost.

»Article 68. Procediment de transformació en fundació 
especial

»1. El consell d’administració de la caixa d’estalvis, una 
vegada obtinguda l’autorització de l’administració super-
visora, ha de convocar l’assemblea general i ha d’incloure 
a l’ordre del dia, com a mínim, les propostes d’acord rela-
tives a la transformació en fundació especial, l’aprovació 
dels estatuts de la fundació especial i la designació dels 
seus patrons, perquè l’assemblea hi deliberi i les voti.

»2. Els patrons designats d’acord amb el que estableix 
l’apartat 1, en un termini de tres mesos a comptar de la 
data de l’assemblea general que hagi aprovat la transfor-
mació en fundació especial, han de subscriure la corres-
ponent escriptura de transformació i han de fer constar 
que accepten els càrrecs.

»3. El consell d’administració de la caixa d’estalvis, fins 
que no es constitueixi la fundació especial, ha de vetllar 
per la conservació del patrimoni i ha d’acordar les mesu-
res imprescindibles d’administració.

»Article 69. Constitució d’una fundació especial en el su-
pòsit de caixes d’estalvis que mantenen el control de l’en-
titat financera

»Les caixes d’estalvis que mantenen el control de l’entitat 
financera a la qual transfereixen llur activitat es poden 
transformar en fundacions especials o poden optar per 
constituir una fundació especial, a la qual han d’atribuir, 
com a mínim, l’usdefruit de les accions de l’entitat finan-
cera i dels altres actius de què sigui titular, reservant-se, 
amb l’informe previ de l’autoritat de control, el que sigui 
adequat per a assegurar el seu funcionament. En aquest 
darrer cas, la pèrdua per la caixa d’estalvis del control de 
l’entitat financera implica la seva dissolució i el traspàs 
de la totalitat del seu patrimoni a la fundació especial 
constituïda, en un termini de sis mesos.»

Article 3. Addició d’una disposició transitòria 
al text refós de la Llei de caixes d’estalvis de 
Catalunya

S’afegeix una disposició transitòria, la segona, al text re-
fós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, amb el 
text següent:

«Disposició transitòria segona. Composició dels òrgans 
de govern de les caixes d’estalvis que mantenen el con-
trol de l’entitat financera

»Les caixes d’estalvis a què fa referència l’article 69 te-
nen, si escau, com a òrgans de govern l’assemblea gene-
ral i el consell d’administració, la composició dels quals, 
per raó de la variació de funcions, s’ha d’establir per re-
glament.»

Disposicions transitòries

Primera. Aplicació del capítol IX del text refós 
de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya

Les entitats afectades pel capítol IX del text refós de 
la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya han d’adoptar 
l’acord corresponent per a aplicar el que estableix el dit 
capítol IX en la primera reunió de llurs òrgans de govern 
i, en tot cas, en el termini de sis mesos a partir de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei.

Segona. Adaptació de la denominació 
de les fundacions vinculades 
a les caixes d’estalvis

Les fundacions vinculades a les caixes d’estalvis exis-
tents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei 
han d’adaptar llur denominació, si escau, al que estableix 
l’article 62 del text refós de la Llei de caixes d’estalvis de 
Catalunya en la primera modificació estatutària que facin 
i, en tot cas, en el termini de sis mesos a partir de l’entra-
da en vigor d’aquesta llei.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català
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Llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 202-00058/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 19.07.2012, DSPC-P 65

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de juliol 
de 2012, ha debatut el Dictamen de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost referent a la Proposició 
de llei de publicació de les balances fiscals (tram. 202-
00058/09) i les esmenes reservades pels grups parlamen-
taris.

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’auto-
nomia i amb els articles 112 i 113 del Reglament del Par-
lament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de publicació de les balances fiscals

Preàmbul

La política fiscal del sector públic central de l’Estat es-
panyol genera efectes redistributius entre els diversos 
territoris. La balança fiscal neutralitzada és l’instrument 
fonamental per a quantificar els fluxos fiscals entre Cata-
lunya i l’Administració central. La balança fiscal és la di-
ferència entre la despesa efectuada pel sector públic cen-
tral en un territori i el volum d’ingressos fiscals detrets 
d’aquest territori. En el cas de Catalunya, més planera-
ment, és la diferència entre el que aquesta rep de l’Admi-
nistració central i els ingressos que l’Administració cen-
tral li detreu.

El càlcul de les balances fiscals té una llarga tradició a 
Catalunya, que va des d’estudis elaborats per reconeguts 
economistes fins a publicacions impulsades pel mateix 
Govern de la Generalitat. En la reunió de la part catala-
na de la Comissió Mixta de Valoracions Administració 
de l’Estat - Generalitat de Catalunya del 2 de desembre 
de 2004, es disposa la creació d’un grup de treball amb 
l’objectiu d’acordar una metodologia de càlcul i d’actua-
litzar les estimacions de la balança fiscal de Catalunya. 
El 31 de gener de 2005 aquest grup presenta els resultats 
del dèficit fiscal de Catalunya per al període entre 1999 
i 2001. En aquest document també s’exposa la metodolo-
gia adoptada per a fer els càlculs, i les dades de l’evolució 
del saldo fiscal de Catalunya amb l’Administració central 
en el període del 1986 al 2001.

Posteriorment, el Govern de la Generalitat encarrega al 
mateix grup d’experts una nova actualització de la ba-
lança fiscal per al període del 2002 al 2005, seguint la 
mateixa metodologia que havia establert en l’informe 
del 2005. El resultat de l’estudi es presenta el 9 de juliol 
de 2008. Tot i que es parteix de la metodologia empra-
da en l’estudi anterior, durant aquell interval es produ-
eixen avenços, tant en la disposició d’informació com en 
alguns aspectes metodològics, que permeten oferir unes 
estimacions més precises de la balança fiscal.

Al mateix temps, a conseqüència de la pressió d’alguns 
grups parlamentaris catalans als governs successius de 

l’Estat espanyol, al juliol del 2008 es presenten les balan-
ces fiscals de totes les comunitats autònomes amb l’Ad-
ministració central per a l’any 2005. Aquest estudi per-
met obtenir una radiografia clara de l’estat de la qüestió 
per a avançar cap a un nou model de finançament de les 
comunitats autònomes, fruit de l’aprovació del nou Esta-
tut d’autonomia de Catalunya i de la necessària modifica-
ció de la Llei orgànica de finançament de les comunitats 
autònomes (LOFCA). La publicació de les balances evi-
dencia que Catalunya se situa en un alarmant dèficit fis-
cal, tal com mostren els resultats de tots els mètodes de 
càlcul emprats.

L’objectiu de disminuir el dèficit fiscal territorial que pa-
teix la Generalitat ha estat una voluntat compartida per 
la majoria de forces polítiques catalanes. Posar les bases 
d’un nou model de finançament i concretar la inversió de 
l’Estat a Catalunya en infraestructures en un percentatge 
igual al de la contribució d’aquesta al producte interior 
brut espanyol –tal com reglamenta la disposició addicio-
nal tercera de l’Estatut– respon a aquesta voluntat.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que la disposició 
addicional tercera de l’Estatut té una durada determinada 
(concretament, de set anys) i que, per tant, aquesta clàu-
sula no garanteix a llarg termini que aquesta possible re-
ducció del dèficit fiscal sigui una excepció en la història 
de Catalunya. Malgrat aquesta limitació, és essencial ve-
rificar-ne el compliment de manera objectiva.

El 9 de març de 2011 el Ple del Parlament va aprovar la 
Moció 4/IX del Parlament de Catalunya, sobre el nou 
model de finançament basat en el concert econòmic. La 
lletra b de la moció insta el Govern a actualitzar les ba-
lances fiscals d’acord amb la voluntat expressada en la 
Comissió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat del 2 
de desembre de 2004 i a donar continuïtat als treballs i al 
mètode del Grup de Treball per a l’Actualització de la Ba-
lança Fiscal de Catalunya del gener del 2005 i del juliol 
del 2008. La lletra d de la moció insta el Govern a dema-
nar al Govern de l’Estat la regulació per llei de la publi-
cació i l’actualització periòdica de les balances fiscals de 
l’Administració central amb les comunitats autònomes, i 
a donar continuïtat a les publicades al juliol del 2008 per 
l’Institut d’Estudis Fiscals. Recollint aquest mandat del 
Parlament, i en coherència amb la petició al Govern de 
l’Estat de garantir per llei la publicació obligatòria de les 
balances fiscals, la present llei determina que la publica-
ció de les balances fiscals de Catalunya, per a garantir-ne 
l’elaboració i la continuïtat, també sigui regulada per llei. 
Per aquesta raó, es modifica el text refós de la Llei de fi-
nances públiques de Catalunya i s’hi estipula que la pu-
blicació de les balances fiscals estigui vinculada amb la 
presentació anual de la Llei de pressupostos, i que sigui 
inclosa en l’informe econòmic i financer preceptiu.

La inclusió de les balances fiscals en la Llei de pressu-
postos permet oferir una radiografia clara de la recapta-
ció tributària detreta de Catalunya i de la despesa final-
ment efectuada al territori per l’Administració central, 
per tal de situar les decisions sobre el pressupost de la 
Generalitat de Catalunya en el marc del conjunt de la re-
captació tributària a Catalunya, resultat de l’esforç fiscal 
del conjunt de ciutadans i empreses de Catalunya.
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Article únic. Modificació de l’article 31 
del text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre

1. S’afegeix un apartat, el 3 bis, a l’article 31 del text re-
fós de la Llei de finances públiques de Catalunya, amb el 
text següent: 

«3 bis. El departament competent en matèria d’econo-
mia i finances, abans que el Govern acordi l’aprovació 
del Projecte de llei de pressupostos, ha d’elaborar el càl-
cul de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració 
central corresponent a les darreres dades definitives dis-
ponibles, que s’ha d’incorporar com a annex en l’informe 
econòmic i financer.»

2. S’afegeix una lletra, la i, a l’apartat 4 de l’article 31 del 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
amb el text següent: 

«i) El càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb l’Ad-
ministració central a què fa referència l’apartat 3 bis.»

Disposició addicional. Constitució d’un grup 
de treball per al càlcul de les balances fiscals 
de Catalunya amb l’Administració central

1. En el termini de tres mesos des de l’aprovació d’aques-
ta llei, el Govern, a proposta del conseller o consellera 
competent en matèria d’economia i finances, ha d’acor-
dar la constitució d’un grup de treball, integrat per ex-
perts de reconeguda trajectòria, per a fer el seguiment 
i l’actualització metodològica del càlcul de les balances 
fiscals de Catalunya amb l’Administració central.

2. L’acord de constitució del grup de treball a què fa refe-
rència l’apartat 1 ha d’incloure les funcions, la composi-
ció i criteris d’organització complementaris als que esta-
bleix aquesta disposició.

Disposició transitòria. Metodologia de càlcul 
de les balances fiscals fins que no es 
constitueixi el grup de treball

Fins que no es constitueixi el grup de treball a què fa re-
ferència la disposició addicional, les balances fiscals de 
Catalunya amb l’Administració central s’han d’elaborar 
d’acord amb el mètode acordat pel grup de treball creat 
per la Resolució del conseller d’Economia i Finances, del 
12 de gener de 2005, i la Resolució ECF/1111/2008, del 7 
d’abril, sens perjudici d’incloure-hi els canvis metodolò-
gics i de disponibilitat de dades que es vagin desenvolu-
pant per tal d’obtenir estimacions més precises.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2012

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 663/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la continuïtat del projecte IntegrARTE i 
del suport al Centre d’Atenció Integral al Dis
capacitat, de Montcada i Reixac
Tram. 250-01198/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 25, 10.07.2012, DSPC-C 363

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 10 de juliol de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte IntegrARTE i la continuïtat del suport al Centre 
d’Atenció Integral al Discapacitat de Montcada i Reixac 
(tram. 250-01198/09), presentada per tots els grups parla-
mentaris i el Subgrup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir la continuïtat, com el Govern ja té previst, del 
projecte IntegrARTE, de l’Associació de Discapacitats de 
Montcada i Reixac (Adimir), per mitjà dels recursos eco-
nòmics suficients, directament o indirectament.

b) Continuar mantenint el suport per a la gestió del Cen-
tre d’Atenció Integral al Discapacitat (CAID), de Montca-
da i Reixac (Vallès Occidental).

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

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

Resolució 664/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el desplegament de la Llei 10/2010, d’a
collida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, respecte al coneixe
ment de la llengua catalana
Tram. 250-01064/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 25, 10.07.2012, DSPC-C 363

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 10 de juliol de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la modificació de la 
Instrucció 1/2012 del Departament de Benestar Social 
i Família, relativa al coneixement lingüístic (tram. 250-
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01064/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 65096 i 
65211).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a respectar el 
que estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de 
les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, 
respecte al paper que ha de jugar la llengua catalana com 
a llengua comuna, i a establir l’aprenentatge de la llengua 
catalana com a equivalent del que en el marc europeu es 
coneix com a competències lingüístiques bàsiques per a 
l’accés a l’arrelament social i altres tràmits legals en què 
es valori el grau d’integració, en aprovar-se el reglament 
de desplegament de la Llei, abans de la fi del 2012.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

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

Resolució 665/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre els ajuts a les famílies nombroses
Tram. 250-01091/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 25, 10.07.2012, DSPC-C 363

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 10 de juliol de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la difusió de la informa-
ció relativa als ajuts a les famílies nombroses (tram. 250-
01091/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 67174).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Promoure l’apartat específic del web del Departament 
de Benestar Social i Família en què s’inclouen els ser-
veis, els ajuts i les bonificacions adreçats específicament 
a les famílies nombroses, i fer que no només inclogui els 
que ofereix la Generalitat, sinó tots els que provinguin de 
la resta d’administracions i de les empreses privades que 
operen al nostre país i que així ho fan saber a la Secreta-
ria de Família.

b) Continuar promovent la millor difusió de tots els ser-
veis, els ajuts i les bonificacions entre les famílies nom-
broses del país mitjançant la pàgina web del Departament 
de Benestar Social i Família i el Butlletí de la Família que 
s’edita periòdicament.

c) Promoure, per mitjà de la Secretaria de Família, acords 
amb les empreses distribuïdores o els fabricants del país 
per tal de continuar incrementant els descomptes a les fa-
mílies nombroses i a altres unitats familiars reconegudes 
per l’Administració de la Generalitat.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

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

Resolució 666/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el garantiment de l’aplicació de la Llei 
de l’Estat 39/2006, relativa a les persones en 
situació de dependència, el 2012
Tram. 250-01194/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 25, 10.07.2012, DSPC-C 363

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la ses-
sió tinguda el 10 de juliol de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el garantiment de l’aplica-
ció de la Llei 39/2006, de la dependència, el 2012 (tram. 
250-01194/09), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 70887).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupació 
davant els anuncis del Govern de l’Estat de modificació 
de la Llei 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència, que abocarà les persones grans a una si-
tuació de més vulnerabilitat.

2. El Parlament de Catalunya denuncia la dràstica dava-
llada de recursos del Govern de l’Estat per a aplicar la 
Llei 39/2006 aquest any 2012.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continu-
ar reclamant al Govern de l’Estat els recursos necessaris 
per a aplicar la Llei 39/2006.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau
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Resolució 667/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el finançament per a plantilles de pro
fessionals dels serveis socials bàsics i sobre 
programes mixtos de formació i contractació
Tram. 250-01205/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 25, 10.07.2012, DSPC-C 363

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 10 de juliol de 2012, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les situacions d’emer-
gència social i la renda mínima d’inserció (tram. 250-
01205/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70890).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir el finançament per a les plantilles de professi-
onals dels serveis socials bàsics.

b) Presentar-li programes mixtos de formació i contrac-
tació per a incentivar la contractació de persones percep-
tores de la renda mínima amb especials dificultats d’in-
serció al mercat de treball i persones aturades de llarga 
durada que, davant les restriccions d’accés a la renda mí-
nima d’inserció, n’han estat excloses.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

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

Resolució 668/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre una nova gestió de la renda mínima d’in
serció
Tram. 250-01206/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 25, 10.07.2012, DSPC-C 363

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la ses-
sió tinguda el 10 de juliol de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el col·lapse dels expedients 
de renda mínima d’inserció (tram. 250-01206/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 70891).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar-li, en el termini de sis mesos, l’informe sobre 
el pla de racionalització per a implantar una nova gestió 
de la renda mínima d’inserció. El pla ha d’incloure: 

Primer. El detall del redimensionament dels equips de-
dicats a la gestió del programa de la renda mínima d’in-
serció.

Segon. Els terminis concrets per a la resolució de cadas-
cun dels expedients pendents, que en cap cas no han d’ex-
cedir els tres mesos.

Tercer. La garantia que els expedients anteriors a la refor-
ma de l’agost del 2011 es resoldran en la propera reunió 
de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima 
d’Inserció i que el pagament es farà efectiu immediata-
ment.

Quart. Els elements necessaris per a garantir la comu-
nicació fluida entre el Departament de Benestar Social i 
Família i els professionals de serveis socials dels ajunta-
ments i de les entitats socials.

2. Comunicar, en el termini de tres mesos, als sol·licitants, 
a més de la resolució de llur expedient de sol·licitud de 
renda mínima d’inserció, la causa de l’endarreriment en 
l’avaluació de l’expedient.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

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

Resolució 669/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’impuls del treball comunitari i del vo
luntariat
Tram. 250-01212/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 25, 10.07.2012, DSPC-C 363

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la ses-
sió tinguda el 10 de juliol de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’impuls del treball comu-
nitari i del voluntariat (tram. 250-01212/09), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
70894).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar impulsant el treball comunitari a partir de 
fomentar la solidaritat entre famílies enfortint el valor de 
les xarxes socials informals.
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b) Continuar potenciant el voluntariat com a eina d’in-
clusió social.

c) Presentar-li, abans de la fi del 2012, un informe sobre 
el compliment de les mesures a què fan referència les lle-
tres a i b.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

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

Resolució 670/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la protecció de les famílies
Tram. 250-01213/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 25, 10.07.2012, DSPC-C 363

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la ses-
sió tinguda el 10 de juliol de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la protecció de les famílies 
(tram. 250-01213/09), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 70895).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a protegir la 
situació de les famílies de Catalunya mitjançant les acci-
ons següents: 

a) Garantir el compliment de la Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència.

b) Garantir els serveis necessaris per a l’atenció a les per-
sones dependents a càrrec de les famílies, com ara els 
centres de dia i residencials per a gent gran i persones 
amb discapacitat, el serveis d’atenció domiciliària soci-
al, els serveis de respir, els serveis per a famílies amb 
infants en situació de llarga hospitalització, els horaris 
d’atenció pediàtrica als centres d’atenció primària i al-
tres mesures de suport a la conciliació i la gestió de l’ús 
del temps.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

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

Resolució 671/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la protecció de les persones en situa
ció o en risc d’exclusió social
Tram. 250-01210/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 25, 10.07.2012, DSPC-C 363

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la ses-
sió tinguda el 10 de juliol de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la protecció de les per-
sones en situació o en risc d’exclusió social (tram. 250-
01210/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70892).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Millorar la protecció de persones i famílies en situació 
de risc d’exclusió social aplicant les mesures següents: 

Primera. Continuar cobrint les necessitats bàsiques de les 
persones i famílies en situació o risc d’exclusió social a 
partir d’ajuts d’urgència social gestionats per ens locals; 
facilitar, mitjançant entitats d’iniciativa social, ajuts con-
crets –aliments, productes bàsics, pagament de llibres 
d’estudi, lleure infantil, roba– a persones i famílies; ac-
tivar plans de treball de caràcter integral a les persones i 
famílies perceptores dels ajuts que facilitin orientació per 
a buscar sortides a llurs necessitats d’ocupació, habitatge, 
salut, educació i conciliació familiar; implantar prestaci-
ons socials de caràcter econòmic per a menors d’edat en 
situació de risc i fer-ne el seguiment, i mantenir, avaluar i 
millorar les prestacions socials de caràcter econòmic per 
a joves extutelats per la Generalitat.

Segona. Mantenir, com el Govern ja fa, els ajuts econò-
mics a les famílies més vulnerables gestionats per la Ge-
neralitat; prestar suport específic a les famílies monopa-
rentals, a les nombroses, a les nouvingudes i a les que 
estiguin en situació de vulnerabilitat.

Tercera. Continuar prioritzant l’accés dels infants i els jo-
ves en risc d’exclusió a les activitats i els recursos cultu-
rals i de lleure, facilitant-los la mobilitat i l’accés a les 
tecnologies de la informació i la comunicació; incentivar 
la reutilització dels llibres escolars, i repensar les llistes 
de material que les escoles demanen a les famílies.

b) Trametre a tots els grups parlamentaris, dins el primer 
semestre del 2013, un informe de compliment de les me-
sures a què fa referència la lletra a.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau
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Resolució 672/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el millorament de l’atenció social a de
terminats col·lectius en situació o en risc d’ex
clusió social
Tram. 250-01211/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 25, 10.07.2012, DSPC-C 363

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la ses-
sió tinguda el 10 de juliol de 2012, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció 
social a determinats col·lectius en situació o en risc d’ex-
clusió social (tram. 250-01211/09), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 70893).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Millorar l’atenció social a determinats col·lectius en si-
tuació o en risc d’exclusió aplicant les mesures següents: 

Primera. Evitar l’aïllament social i millorar la qualitat de 
vida de la gent gran; detectar possibles usuaris de menja-
dors socials i oferir suport per al desplaçament a la gent 
grans que ho necessiti; pal·liar l’aïllament social de la 
gent gran mitjançant el treball comunitari; prevenir i de-
tectar casos de maltractaments de gent gran.

Segona. Reforçar els serveis preventius que ajuden a evi-
tar l’exclusió social en la infància i l’adolescència.

Tercera. Garantir l’eficàcia i l’eficiència dels serveis que 
cobreixen les necessitats bàsiques d’alimentació –serveis 
de distribució d’aliments–, entre altres, que ha d’incorpo-
rar el servei de distribució d’aliments - productes bàsics a 
la cartera de serveis socials, i elaborar-ne el model.

b) Trametre a tots els grups parlamentaris, dins el primer 
semestre del 2013, un informe de compliment de les me-
sures a què fa referència la lletra a.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

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

Resolució 690/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la conservació del mas Moragues, a 
Sant Hilari Sacalm
Tram. 250-01172/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 18, 11.07.2012, DSPC-C 367

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la conservació del Mas Cortals del Mig, a 
Sant Hilari Sacalm (tram. 250-01172/09), presentada pel 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 70901).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació al mas Mora-
gues, casa natal de Josep Moragues, general de les tropes 
vigatanes o austriacistes a la Guerra de Successió, insta 
el Govern a: 

a) Posar en coneixement de l’Ajuntament de Sant Hila-
ri Sacalm (Selva) i de la propietat del mas els deures de 
conservació dels propietaris que estableix la Llei 9/1993, 
del 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

b) Informar el titular del mas i l’Ajuntament de Sant Hila-
ri Sacalm sobre les línies d’ajut a les quals es poden aco-
llir per a preservar-lo.

c) Senyalitzar el mas com a edifici associat a la Guerra de 
Successió, d’acord amb la Moció 93/IX del Parlament de 
Catalunya, sobre les polítiques per a la commemoració 
del tres-centè aniversari dels fets del 1714.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió El president 
en funcions de la Comissió
Joan Ferran i Serafini Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 691/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la defensa de la llengua catalana a les 
Illes Balears
Tram. 250-01051/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 18, 11.07.2012, DSPC-C 367

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució de suport a l’Associació de Jubilats per Mallor-
ca i a Jaume Bonet Moll per la vaga de fam que està fent 
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en defensa de la llengua catalana (tram. 250-01051/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 65088).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa la necessitat de 
respectar els drets dels catalanoparlants i, en aquest sen-
tit, dóna suport a totes les iniciatives cíviques d’arreu del 
territori del domini lingüístic català que tinguin com a 
objectiu la defensa de la llengua catalana i l’assoliment 
del màxim estatut legal per al català, especialment la va-
ga de fam que van fer dues persones del casal cultural 
Can Alcover, de Palma.

2. El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència 
que el president del Govern Balear, José Ramón Bauzá 
Díaz, retiri la modificació de la Llei 3/2007, del 27 de març, 
de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, perquè vulnera la Declaració universal dels drets 
lingüístics i atempta contra els drets dels catalanoparlants 
reconeguts per l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

3. El Parlament de Catalunya acorda demanar la media-
ció de la directora general de la UNESCO en aquest afer.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió El president 
en funcions de la Comissió
Joan Ferran i Serafini Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 692/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre els drets dels catalanoparlants a les 
Illes Balears i la convocatòria de reunió de la 
Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull
Tram. 250-01053/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 18, 11.07.2012, DSPC-C 367

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució de suport a Jaume Bonet per la seva vaga de 
fam en defensa del català a les Illes Balears (tram. 250-
01053/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 64854 i 65089).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa la necessitat de 
respectar els drets dels catalanoparlants i, en aquest sen-

tit, dóna suport a totes les iniciatives cíviques que, arreu 
del territori del domini lingüístic català, tinguin com a 
objectiu la defensa de la llengua catalana i l’assoliment 
del màxim estatut legal per al català, especialment, la va-
ga de fam que van dur a terme dues persones del casal 
cultural Can Alcover, de Palma.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a transme-
tre al Govern Balear, per mitjà dels mecanismes al seu 
abast, el seu desacord amb la política lingüística que apli-
ca i, amb aquesta finalitat, a convocar una reunió d’ur-
gència de la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió El president 
en funcions de la Comissió
Joan Ferran i Serafini Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 693/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el mausoleu de Centcelles, a Constantí
Tram. 250-01014/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 18, 11.07.2012, DSPC-C 367

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la reobertura del mausoleu de Centce-
lles, a Constantí, i el garantiment de la presència mínima 
necessària de treballadors públics al conjunt de la Tàr-
raco romana (tram. 250-01014/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 63313).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reobrir el mausoleu de Centcelles, a Constantí (Tar-
ragonès).

b) Treballar per a dotar el mausoleu de Centcelles del per-
sonal mínim necessari per a permetre-hi l’horari habitual 
d’obertura al públic, perquè no s’hagi de repetir el tanca-
ment d’un monument declarat patrimoni de la humanitat.

c) Reforçar la informació als ajuntaments que acullen 
monuments del conjunt de la Tàrraco romana gestionats 
per la Generalitat, sobretot la relativa a la gestió, ja que 
els canals de comunicació entre institucions són fona-
mentals per a optimar-la.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió El president 
en funcions de la Comissió
Joan Ferran i Serafini Carles Puigdemont i Casamajó
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Resolució 694/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’elaboració d’un cens de professionals 
del sector de la creació
Tram. 250-01065/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 18, 11.07.2012, DSPC-C 367

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda l’11 
de juliol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre l’elaboració d’un cens de professionals de l’es-
pectacle i l’audiovisual (tram. 250-01065/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 65090).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, basant-se en l’informe jurídic 
del Govern que permet l’elaboració d’un cens de professi-
onals del sector de la creació, insta el Govern a impulsar 
l’elaboració d’un cens d’aquestes característiques, quan 
la disponibilitat pressupostària ho permeti, que inclogui, 
com a mínim: 

a) La definició i la classificació, amb criteris comuns i 
objectivables, de les diferents professions d’aquest sector.

b) Una relació de professionals per mitjà de totes les fonts 
possibles.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió El president 
en funcions de la Comissió
Joan Ferran i Serafini Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 695/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la commemoració del trescentè aniver
sari de la Guerra de Successió
Tram. 250-01082/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 18, 11.07.2012, DSPC-C 367

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la commemoració del tres-centè aniver-
sari de la Guerra de Successió (tram. 250-01082/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 67175).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
públicament, en el termini de cinc mesos, un projecte de 
commemoració del tres-centè aniversari del 1714, amb els 
actes previstos, el calendari i el pressupost, els quals hau-
ran de desenvolupar, com a mínim, els següents aspectes: 

a) Un vessant científic, centrat en l’organització d’un con-
grés internacional sobre la Guerra de Successió, convo-
cat conjuntament per diverses universitats catalanes i es-
trangeres, i una línia de beques destinades a la recerca i 
la divulgació que estimuli un millor coneixement de l’es-
deveniment i les seves conseqüències.

b) Un vessant educatiu, centrat en el disseny de materials 
específics destinats als centres educatius i al públic en 
general i en l’elaboració de material de tipus marxandat-
ge vinculat a la commemoració i als seus episodis més 
rellevants.

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

d) Un vessant de cultura popular i tradicional, centrat a 
destacar les celebracions vinculades al període immedi-
atament anterior o posterior a la Guerra de Successió, les 
quals haurien de confluir en una gran celebració al vol-
tant de l’11 de setembre de 2014 arreu de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió El president 
en funcions de la Comissió
Joan Ferran i Serafini Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 696/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre els treballs arqueològics jaciment pale
olític del Pla de Dalt, a Domeny
Tram. 250-01193/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 18, 11.07.2012, DSPC-C 367

Comissió de Cultura i Llengua

La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda 
l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la paralització de les obres del nou en-
llaç de l’autopista AP-7 a Girona afectades pel jaciment 
de Domeny (tram. 250-01193/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 70902).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, atès l’interès geològic del ja-
ciment paleolític del Pla de Dalt, a Domeny (Gironès) i 
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atès que els estudis realitzats no n’han detectat els límits 
nord, sud ni oest i que, per tant, el jaciment no s’ha ex-
haurit, insta el Govern a: 

a) Facilitar la intervenció als centres de recerca que ho 
puguin sol·licitar per a continuar els treballs arqueològics 
en el jaciment.

b) Garantir la difusió dels estudis científics posteriors, 
les datacions i les dades científiques de les troballes que 
s’han fet durant les obres de construcció del nou enllaç 
de Girona de l’autopista AP-7.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

El secretari de la Comissió El president 
en funcions de la Comissió
Joan Ferran i Serafini Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 697/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la continuïtat de les activitats de l’Aca
dèmia General Bàsica de Talarn
Tram. 250-01061/09 i 250-01088/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 28, 11.07.2012, DSPC-C 365

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la continuïtat de les activitats de l’Aca-
dèmia General Bàsica de Talarn i sobre l’especialitat de 
protecció civil i emergències (tram. 250-01061/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 65093), i el text de la Proposta de resolució de 
suport a la plataforma contra el tancament de l’Acadèmia 
General Bàsica de Sotsoficials de Talarn i Tremp i so-
bre el garantiment dels llocs de treball d’aquest centre i 
la creació d’una taula per a la reactivació econòmica del 
Pallars Jussà (250-01088/09), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 67163 i 68279).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya dóna ple suport a la plata-
forma contra el tancament de l’Acadèmia General Bàsica 
de Sotsoficials de Talarn i Tremp (Pallars Jussà), forma-
da pels ajuntaments, el Consell Comarcal del Pallars Jus-
sà i diverses entitats de la comarca.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions necessàries davant el Ministeri de De-
fensa i el Govern de l’Estat per a garantir la continuïtat 
de l’Acadèmia General Bàsica de Talarn i assegurar un 
nombre suficient d’alumnes per tal de garantir la viabili-
tat del centre i el manteniment dels llocs de treball.

b) Donar continuïtat al Protocol d’intencions signat en-
tre el Ministeri de Defensa i l’Administració de la Gene-
ralitat, per mitjà del Departament d’Ensenyament, per a 
impartir ensenyaments de formació professional de grau 
superior a l’Acadèmia General Bàsica de Sotsoficials de 
l’Exèrcit de Terra.

c) Valorar la possibilitat d’obrir el cicle formatiu a què fa 
referència la lletra b, de protecció civil i emergències, a 
altres col·lectius.

d) Crear una taula per a la reactivació econòmica del Pa-
llars Jussà, formada pels ajuntaments de la comarca, el 
Consell Comarcal, la Diputació de Lleida, les entitats 
empresarials i els sindicats de la comarca, el Govern de 
l’Estat i el Govern de la Generalitat, per a impulsar un 
pla per a la dinamització econòmica del Pallars Jussà, 
cercant alternatives per a la diversificació de l’economia 
de la comarca.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

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

Resolució 698/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la publicació de la relació de llocs de 
treball de la Generalitat
Tram. 250-00976/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 28, 11.07.2012, DSPC-C 365

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la publicació de la relació de llocs de tre-
ball de la Generalitat (tram. 250-00976/09), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 61675).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar i 
publicar, durant el primer semestre del 2013, la relació 
de llocs de treball de la Generalitat de l’any 2013, d’acord 
amb el que disposa l’article 29 del Decret legislatiu 
1/1997, del 31 d’octubre, que ha d’incloure tots els llocs 
de treball destinats a la provisió del personal funcionari, 
del personal laboral i del personal eventual.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

La secretària de la Comissió La presidenta de la Comissió
M. Mercè Jou i Torras Marina Geli i Fàbrega
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Resolució 699/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’actuació «Base del piragüisme», de 
l’A juntament de Deltebre
Tram. 250-00982/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 28, 11.07.2012, DSPC-C 365

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la subvenció per a l’actuació «Base 
del piragüisme», de l’Ajuntament de Deltebre (tram. 250-
00982/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 61676, 62039).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les ges-
tions pertinents per a trobar una solució que permeti a 
l’Ajuntament de Deltebre (Baix Ebre) afrontar l’actuació 
«Base del piragüisme».

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

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

Resolució 700/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el suport a la xarxa escolar de la Bres
sola, de la Catalunya Nord
Tram. 250-00992/09

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals
Sessió núm. 28, 11.07.2012, DSPC-C 365

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda 
l’11 de juliol de 2012, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre el manteniment dels ajuts econòmics 
a la xarxa escolar de la Bressola, de la Catalunya Nord 
(tram. 250-00992/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 61677).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya lamenta el tancament de 
l’escola de la Bressola de Càldegues (Alta Cerdanya), ate-
sa la important tasca pedagògica que feia en favor de l’es-

colarització i la normalització lingüística del català a la 
Catalunya Nord.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar suport suficient a la xarxa escolar de la Bressola 
a la Catalunya Nord que coadjuvi en el seu manteniment 
i eviti tancaments de centres de la xarxa.

b) Explorar amb la Bressola les condicions i possibilitats 
d’un conveni estable amb el Departament d’Ensenya-
ment com a eina de col·laboració i compromís del Govern 
amb la xarxa escolar de la Bressola.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

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

Resolució 701/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el compliment del Programa de desen
volupament rural 20072013 i de les directives 
de benestar animal
Tram. 250-00875/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 17, 11.07.2012, DSPC-C 369

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió tinguda l’11 de juliol de 
2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
el compliment del Programa de desenvolupament rural 
2007-2013 i de les directives de benestar animal (tram. 
250-00875/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Destinar els recursos necessaris per a poder dur a ter-
me les mesures d’adaptació a les noves normatives eu-
ropees, en compliment del que estableix el Programa de 
desenvolupament rural 2007-2013, que es cofinança tam-
bé amb recursos europeus i estatals.

b) Elaborar el Pla sectorial agrari per a cercar les soluci-
ons urbanístiques que en cada cas facin possible el com-
pliment de les directives de benestar animal.

Palau del Parlament, 11 de juliol 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 702/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el funcionament de la Taula de preus de 
la Llotja de Reus
Tram. 250-01078/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 17, 11.07.2012, DSPC-C 369

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió tinguda l’11 de juliol de 
2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
el funcionament de la Taula de Preus de la Llotja de Reus 
(tram. 250-01078/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 67173).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, i concretament 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, a: 

a) Explicar, en el termini de tres mesos a comptar de 
l’aprovació de l’acord de constitució de la Taula de preus 
de la Llotja de Reus, el funcionament d’aquesta taula, i 
també com s’ha concretat l’ajuda i l’assessorament del 
Departament i com es farà, o s’ha fet, el seguiment dels 
preus.

b) Emetre un informe trimestral sobre les diferències de 
preus, amb la col·laboració necessària de les parts vene-
dora i compradora, que han d’aportar la informació i la 
documentació necessàries.

c) Iniciar les negociacions entre les parts per a revisar la 
fixació dels preus de l’ametlla i de la garrofa a la Llotja 
de Reus.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

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

Resolució 703/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el compliment de la normativa de con
sum i competència en la venda i distribució de 
cítrics del Baix Ebre i el Montsià
Tram. 250-01079/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 17, 11.07.2012, DSPC-C 369

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió tinguda l’11 de juliol de 
2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el 
compliment de la normativa de consum i competència en 
la venda i distribució de cítrics del Baix Ebre i el Montsià 
(tram. 250-01079/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 67168).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a la venda i dis-
tribució de cítrics del Baix Ebre i el Montsià, insta el Go-
vern a: 

1. Fer complir la normativa de consum i competència, i fer 
les gestions necessàries perquè també la compleixin els 
governs estatal i europeu, per mitjà de les mesures i actu-
acions següents: 

a) El control de les situacions de monopoli que es detectin.

b) La cerca de fórmules més justes que les de vendes a 
pèrdues.

c) La penalització de la utilització de productes de reclam 
per part de les grans superfícies de distribució.

d) L’exigència dels controls de qualitat i l’exigència de 
traçabilitat en l’etiquetatge.

e) L’exercici del control duaner de les importacions, espe-
cialment del Marroc i de Turquia.

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

3. Impulsar la utilització del contracte homologat de com-
pra-venda de cítrics per a garantir una major participació 
dels productors i més transparència en la fixació del preu 
final del producte.

4. Instar l’Administració competent a impulsar mecanis-
mes de control de les importacions procedents de països 
tercers perquè compleixin la normativa de comercialit-
zació de la Unió Europea i les condicions fitosanitàries.

Palau del Parlament, 11 de juliol 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 704/IX del Parlament de Catalu
nya, sobre la inclusió del sector de l’olivera 
en les mesures pal·liatives dels efectes de la 
sequera
Tram. 250-01081/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 17, 11.07.2012, DSPC-C 369

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió tinguda l’11 de juliol 
de 2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la inclusió del sector de l’olivera en les mesures pal-
liatives dels efectes de la sequera (tram. 250-01081/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
al Govern de l’Estat que inclogui el sector de l’olivera en 
la primera bateria de mesures pal·liatives contra la seque-
ra en matèria fiscal, de finançament, de seguretat social i 
d’avançament dels ajuts de la política agrària comuna. En 
concret, amb les peticions següents: 

a) Que s’adeqüin els índexs de rendiment net als ingres-
sos que realment tindran els productors i que, per tant, 
s’inclogui l’olivera en l’adequació dels índexs de rendi-
ment net amb vista a la declaració de la renda del 2012.

b) Que hi hagi beneficis fiscals com l’exempció de les 
quotes sobre els béns immobles, l’exempció durant un 
any de les quotes de la Seguretat Social, l’increment del 
percentatge de despeses de difícil justificació aplicable al 
rendiment net procedent del conreu de l’olivera en l’es-
timació directa simplificada de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, que es permeti la neutralitat fis-
cal conseqüència dels ingressos procedents de les per-
cepcions de les indemnitzacions de l’assegurança, més 
la collita anterior, i, finalment, que es permeti la lliber-
tat d’amortització per a poder compensar el mateix fet i 
l’ampliació del període de carència dels préstecs.

c) Que es millorin diferents aspectes de l’actual assegu-
rança agrària de rendiments de l’olivera, i sobretot, i de 
manera urgent, que els rendiments assegurables s’ade-
qüin als rendiments reals de les explotacions d’olivera, 
amb l’objectiu que l’assegurança sigui una eina útil i efi-
caç de cobertura davant els danys en la producció per ad-
versitats climàtiques.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, i en concret 
el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, a: 

a) Considerar com a situació extraordinària la incidència 
de la sequera del 2011 en la collita d’olives 2011-2012, 
per tal que, en el marc de les mesures de suport que hagi 

engegat o engegui el Departament al llarg del 2012, es 
prioritzi la pagesia professional que té ingressos proce-
dents de la producció d’olives.

b) Modificar l’Ordre AAM/48/2012, del 5 de març, per 
la qual es convoquen els ajuts per cobrir les necessitats 
de liquiditat de les explotacions agràries i s’aproven les 
bases reguladores corresponents, per tal que entre els be-
neficiaris es doni prioritat a la pagesia professional, en 
cas de manca de disponibilitat pressupostària, i que s’exi-
meixi els productors d’olives de l’obligació de realitzar 
instal·lacions de reg, atès que és un sector que des de la 
campanya de comercialització 2007-2008 es troba en una 
situació de crisi de preus i ha de vendre per sota dels cos-
tos de producció, i que, per tant, no té liquiditat per a 
afrontar aquestes inversions.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

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

Resolució 705/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la presentació del decret de venda de 
proximitat
Tram. 250-01144/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 17, 11.07.2012, DSPC-C 369

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió tinguda l’11 de juliol de 
2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre la presentació del decret de venda directa (tram. 250-
01144/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 69207) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 69421).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
en el termini de tres mesos a comptar de l’aprovació 
d’aquesta resolució, el decret de venda de proximitat, els 
treballs del qual ja es van iniciar durant la VIII legisla-
tura, en compliment de la Resolució 671/VIII, sobre el 
món agrari, aprovada al ple monogràfic del 14 d’abril de 
2010; la Moció 38/IX, sobre la situació del món agrari, i 
el punt X.3 de la Resolució 523/IX, sobre l’impuls de la 
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reactivació econòmica i sobre la incidència de l’actuació 
del Govern en la qualitat dels serveis públics.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

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

Resolució 706/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’elaboració d’un pla estratègic de xar
xes de proximitat per al sector agroalimentari
Tram. 250-01158/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 17, 11.07.2012, DSPC-C 369

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

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, en la sessió tinguda l’11 de juliol de 
2012, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre 
l’elaboració d’un pla estratègic de xarxes de proximitat 
per al sector agroalimentari (tram. 250-01158/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 69210) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
69422).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar, un cop aprovat el decret de venda de proxi-
mitat, un pla de xarxes de proximitat. Aquest pla ha de 
sorgir del treball conjunt dels departaments de la Gene-
ralitat implicats, l’associació i la federació de municipis, 
les federacions d’hostaleria, els gremis artesans i tot el 
sector en conjunt.

b) Complir el que estableix la Moció 38/IX, sobre la situ-
ació del món agrari, i el punt X.2 de la Resolució 523/IX, 
sobre l’impuls de la reactivació econòmica i sobre la in-
cidència de l’actuació del Govern en la qualitat dels ser-
veis públics.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

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

Resolució 733/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’elegeixen sis vocals del Consell 
Assessor de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries
Tram. 284-00018/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 18.07.2012, DSPC-P 64

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de juliol 
de 2012, d’acord amb l’article 12 de la Llei 4/2009, del 15 
d’abril, de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix Pere Parera i Cartró, 
Joan Gené i Albesa, Tomàs Castells Fresquet, Montserrat 
Escutia Acedo, Dionís Guiteras i Rubio i Carles Sans i 
Pons vocals del Consell Assessor de l’Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

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

Resolució 734/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual es nomenen cinc membres del Con
sell Superior de la Cooperació
Tram. 284-00019/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 18.07.2012, DSPC-P 64

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 18 de 
juliol de 2012, d’acord amb l’article 154.1.d de la Llei 
18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives, ha adoptat la 
següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Joaquim Sabaté i 
Camps, Josep Estalella i Melich, Albert Fernández Sal-
tiveri, Àngels Cobo Puig i Jordi Via i Llop membres del 
Consell Superior de la Cooperació.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

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



23 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 357

1.20. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 27

Resolució 735/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual es designa la directora de l’Autori
tat Catalana de Protecció de Dades
Tram. 284-00020/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 18.07.2012, DSPC-P 64

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de juliol 
de 2012, d’acord amb la proposta de candidata formula-
da pel Consell Assessor de Protecció de Dades i el que 
estableix l’article 7.3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, 
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, ha adoptat 
la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya designa M. Àngels Barbarà i 
Fondevila directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

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

Resolució 736/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’elegeixen els setze membres del 
Consell Assessor de Continguts i de Progra
mació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
Tram. 284-00001/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 18.07.2012, DSPC-P 64

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de juli-
ol de 2012, d’acord amb l’article 16 de la Llei 11/2007, 
de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i la disposició addicional primera de la Llei 
2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis 
en matèria audiovisual, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya elegeix els setze membres del 
Consell Assessor de Continguts i de Programació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: 

Agustí Argelich Gironès

Lorena Asensio Pesas

Enric Bastardes i Porcel

Rosa Maria Calafat Vila

Sílvia Cànovas i Garcia

Miquel Àngel Escobar Gutiérrez

Immaculada Juan i Franch

Dolors Llobet i Maria

Manel Manzanas Garcia

Àlex Mañé i Magrí

Ima Mis i Cabeza

Mar Pons Púbul

Josep Rafecas Jané

Èrica Tarifa i Garcia

Lourdes Ventolà Mallart

Jordi Viladrosa i Clua

Palau del Parlament, 18 de juliol 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 el projecte Eu
rovegas
Tram. 300-00191/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el 19.07.2012 (DSPC-P 
65).

Interpel·lació al Govern sobre les darreres me
sures anunciades pel president del Govern de 
l’Estat
Tram. 300-00192/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el 19.07.2012 (DSPC-P 
65).

Interpel·lació al Govern sobre la gestió del 
cicle de l’aigua
Tram. 300-00193/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el 19.07.2012 (DSPC-P 
65).
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Interpel·lació al Govern sobre la política co
municativa i els mitjans de comunicació pú
blics
Tram. 300-00194/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el 19.07.2012 (DSPC-P 
65).

Interpel·lació al Govern sobre el món local
Tram. 300-00195/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el 19.07.2012 (DSPC-P 
65).

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes per a pal·liar les conseqüències so
bre el consum de l’augment de l’impost so
bre el valor afegit
Tram. 300-00196/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el 19.07.2012 (DSPC-P 
65).

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00197/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 37, tinguda el 19.07.2012 (DSPC-P 
65).

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 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 202-00056/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 37, tinguda el 17.07.2012 (DSPC-P 63)

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 37, tinguda el 
17.07.2012 (DSPC-P 63), ha aprovat les esmenes a la tota-
litat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa 
resta rebutjada. 

Proposició de llei de la renda mínima d’in
serció
Tram. 202-00081/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 37, tinguda el 17.07.2012 (DSPC-P 63)

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

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 37, tinguda el 
17.07.2012 (DSPC-P 63), 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 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 202-00082/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 37, tinguda el 17.07.2012 (DSPC-P 63)
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Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 37, tinguda el 
17.07.2012 (DSPC-P 63), ha aprovat les esmenes a la tota-
litat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa 
resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis nocturns d’urgència dels centres 
d’atenció primària de Lloret de Mar (Selva)
Tram. 250-00629/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 373).

Proposta de resolució sobre la reobertura 
dels consultoris mèdics i l’ampliació de l’aten
ció mèdica i sanitària a Avinyonet del Penedès
Tram. 250-00650/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 373).

Proposta de resolució sobre la retirada i la re
edició dels díptics informatius sobre els ser
veis sanitaris distribuïts a la comarca de la 
Selva
Tram. 250-00652/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 19 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 373).

Proposta de resolució sobre la suspensió 
del Pla de mesures urgents per a la sosteni
bilitat del sistema sanitari públic
Tram. 250-00658/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 373).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’atenció continuada al CAP LloretCen
tre, de Lloret de Mar, i sobre la reinstauració 
del servei de transport sanitari urgent
Tram. 250-00663/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 373).

Proposta de resolució sobre el retorn del 
transport sanitari urgent i la recuperació de 
l’atenció continuada de vintiquatre hores en 
diversos centres d’atenció primària i àrees bà
siques de salut de la regió sanitària de Girona
Tram. 250-00684/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 373).

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del servei d’urgències del CAP El Pla, a Sant 
Feliu de Llobregat
Tram. 250-00697/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 373).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències a l’ABS El Pla, de Sant 
Feliu de Llobregat
Tram. 250-00701/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 373).
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Proposta de resolució sobre els bombers 
voluntaris
Tram. 250-01066/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm. 
20, tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 370).

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
la taxa associada a l’expedició de receptes 
de fàrmacs en el sistema públic
Tram. 250-01200/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 19, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 373).

Proposta de resolució sobre la prevenció de 
la violència i el vandalisme en els actes mul
titudinaris
Tram. 250-01223/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 20 de la Comissió d’Interior, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 370).

Proposta de resolució sobre les detencions 
de càrrecs públics kurds a Turquia
Tram. 250-01239/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cooperació i Solidaritat en 
la sessió núm. 14, tinguda el 13.07.2012 (DSPC-C 375).

Proposta de resolució sobre el tancament 
del Centre Educatiu Montilivi
Tram. 250-01240/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 29 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 371).

Proposta de resolució sobre el tancament 
del Centre Educatiu Els Til·lers
Tram. 250-01243/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 29 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 371).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 29 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 371).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 29 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 371).

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 protesta 
pacífica
Tram. 250-01269/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió núm. 
29, tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 371).
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2.10.75. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ DAVANT 
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Procediment per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Reial decret 
llei 16/2012, del 20 d’abril, de mesures ur
gents per garantir la sostenibilitat del Siste
ma Nacio nal de Salut i millorar la qualitat i la 
seguretat de les seves prestacions
Tram. 212-00003/09

Rebuig de la proposta

La proposta d’interposició de recurs ha estat rebutjada 
pel Ple del Parlament en la sessió núm. 37, tinguda el 
18.07.2012 (DSPC-P 64).

Procediment per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 
2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressu
postària i sostenibilitat financera
Tram. 212-00004/09

Rebuig de la proposta

La proposta d’interposició de recurs ha estat rebutjada 
pel Ple del Parlament en la sessió núm. 37, tinguda el 
18.07.2012 (DSPC-P 64).

Procediment per a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Reial decret 
llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures ur
gents de racionalització de la despesa públi
ca en l’àmbit educatiu
Tram. 212-00005/09

Rebuig de la proposta

La proposta d’interposició de recurs ha estat rebutjada 
pel Ple del Parlament en la sessió núm. 37, tinguda el 
18.07.2012 (DSPC-P 64).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el Pla de l’energia 20122020
Tram. 302-00167/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 37, tin-
guda el 19.07.2012 (DSPC-P 65).

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da l’11 de juliol de 2012, ha nomenat la ponència que ha 
d’elaborar l’Informe sobre el Projecte de llei de consultes 
populars no referendàries (tram. 200-00020/09) i les es-
menes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els con-
cordants del Reglament del Parlament. La Ponència és 
integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Dolors Batalla i Nogués

Grup Parlamentari Socialista

Laia Bonet Rull

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Santi Rodríguez i Serra

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

Dolors Camats i Luis

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia

Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència

Alfons López i Tena

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

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

Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, de l’11 
de març
Tram. 200-00021/09

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 37, tinguda el 
17.07.2012 (DSPC-P 63).
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de de
sembre, 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, del 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana
Tram. 202-00025/09

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda l’11 de juliol de 2012, ha nomenat la po-
nència que ha d’elaborar l’Informe sobre 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. 202-00025/09) i les esmenes presentades, 
d’acord amb l’article 109.1 i els concordants del Regla-
ment del Parlament. La Ponència és integrada pels dipu-
tats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Annabel Marcos i Vilar

Grup Parlamentari Socialista

Montserrat Capdevila Tatché

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pere Calbó i Roca

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

Mercè Civit Illa

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Violant Mascaró i López

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Jordi Cañas Pérez

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

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

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 73000 i 73027 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 17.07.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 73000)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei d’exempció del pagament de taxes pels 
serveis prestats pel Cos de Mossos d’Esquadra a les pro-
ves esportives (tram. 202-00080/09).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 73027)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 104 i se-
güents del Reglament del Parlament, presenta la següent 
esmena a la totalitat a la 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).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a designar el director o di
rectora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades
Tram. 284-00020/09

Substanciació de la compareixença

Compareixença feta en la sessió núm. 29 de la Comissió 
d’Afers Institucionals, del 16.07.2012 (DSPC-C 376).

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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 20122013
Tram. 250-01279/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’abocador del 
coll Cardús, a Vacarisses
Tram. 250-01280/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de llei de creació d’un impost a 
les grans fortunes
Tram. 250-01281/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la proposta 
d’agrupació dels partits judicials de Santa 
Coloma de Gramenet i Badalona
Tram. 250-01285/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.
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Proposta de resolució sobre el finançament 
del transport escolar gratuït a la Garrotxa
Tram. 250-01291/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre de reconeixe
ment de l’estelada com a bandera històrica 
catalana
Tram. 250-01292/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre els serveis 
de transport públic entre el Baix Llobregat 
nord, Martorell i Barcelona
Tram. 250-01293/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de les resolucions del Parlament amb relació 
a les obres de construcció de l’edifici nou de 
l’Escola Lola Anglada, de Badalona
Tram. 250-01294/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una nova passera sobre el Fluvià al sector 
de les Tries, d’Olot
Tram. 250-01297/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució de rebuig de la sentèn
cia del Tribunal Superior de Justícia de Cata
lunya que anul·la la qualificació del català com 
a llengua preferent de l’Ajuntament de Barce
lona
Tram. 250-01302/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Correcció d’errades de publicació (BOPC 331)

Al BOPC 331, a la pàg. 67.

On diu:

«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».
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Ha de dir:

«Antoni Strubell i Trueta, diputat, Alfons López i Tena, 
representant del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Ca-
talana per la Independència».

On diu:

«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»

Ha de dir:

«Antoni Strubell i Trueta, diputat del SP de SI; Alfons 
López i Tena, representant del SP de SI »

Proposta de resolució sobre les polítiques 
actives d’ocupació per a persones amb dis
capacitat
Tram. 250-01303/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de Colòmbia com a país prioritari en matèria 
de cooperació
Tram. 250-01304/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
i millorament dels serveis de rehabilitació i 
reinserció de reclusos
Tram. 250-01306/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de la línia ferroviària entre Barcelona i Port
bou a Montcada i Reixac
Tram. 250-01307/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.
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Proposta de resolució sobre la creació d’ofi
cines d’intermediació en execucions hipote
càries
Tram. 250-01308/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la connexió amb 
transport públic entre Capellades i l’estació 
de Ferrocarrils de la Generalitat d’aquest mu
nicipi
Tram. 250-01309/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de la carretera C51 entre Albinya
na i Valls
Tram. 250-01310/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre el servei de 
transport públic per carretera entre Igualada 
i Barcelona
Tram. 250-01311/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
institut de secundària de dues línies a la Vall 
d’en Bas
Tram. 250-01313/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de pediatria al consultori mèdic 
d’Aiguaviva
Tram. 250-01314/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.
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Proposta de resolució sobre la retirada de 
l’expedient de regulació d’ocupació de l’Ins
titut Català del Sòl, la inversió en el mante
niment dels llocs de treball i la presentació 
d’un pla d’actuació i de viabilitat
Tram. 250-01315/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la derogació de 
les mesures d’implantació de noves taxes en 
la formació professional per al curs 20122013
Tram. 250-01316/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció de 
la segona fase i la posada en marxa de l’Esco
la Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-01317/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de remodelació i ampliació de l’Es
cola de Gironella
Tram. 250-01318/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les subvencions atorgades per l’Agència Ca
talana de Cooperació al Desenvolupament a 
les organitzacions no governamentals per al 
desenvolupament
Tram. 250-01319/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre les sancions im
posades als conductors que es neguen a pa
gar els peatges
Tram. 250-01320/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una escola a Sant Julià del Llor i Bonmatí
Tram. 250-01321/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució de suport a la Ruta 
Pacífica de las Mujeres de Colombia
Tram. 250-01323/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la coordinació 
del servei d’autobusos entre els municipis del 
Vallès Occidental
Tram. 250-01324/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
passos de fauna a la carretera C25 entre 
Manresa i les Oluges
Tram. 250-01325/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució d’adhesió a la campa
nya «No amb el meu mòbil»
Tram. 250-01326/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la inclusió en el 
Congrés Mundial de Telefonia Mòbil d’un es
pai de reflexió sobre la responsabilitat de les 
empreses en l’explotació de recursos natu
rals a la República Democràtica del Congo 
per a l’extracció del coltan
Tram. 250-01327/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places de protecció de persones i béns 
de l’àrea regional de recursos operatius dels 
Mossos d’Esquadra a Lleida
Tram. 250-01328/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la continuïtat del 
projecte Promoció escolar del poble gitano
Tram. 250-01329/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la dinamització 
econòmica de l’Alta Ribagorça
Tram. 250-01330/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Canyelles
Tram. 250-01331/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la normativa de transport escolar i sobre 
l’increment dels recursos pressupostaris per 
al transport escolar a l’Anoia
Tram. 250-01332/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
personal i l’increment de recursos del Cos de 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-01333/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.
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Proposta de resolució sobre l’alliberament de 
cinc cubans detinguts als Estats Units d’Amè
rica
Tram. 250-01334/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre el control de 
l’exercici de la prostitució a les carreteres
Tram. 250-01335/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la prestació del 
servei ferroviari de la línia de tren entre Llei
da, Tarragona i Barcelona amb els combois 
adequats
Tram. 250-01336/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre el cessament 
de l’activitat de la planta de l’empresa Grupo 
de Cementos Portland Valderrivas de Vall
carca, a Sitges
Tram. 250-01337/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre l’assumpció ex
clusiva de competències en matèria de se
guretat
Tram. 250-01338/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
l’expedient de regulació d’ocupació de l’Ins
titut Català del Sòl
Tram. 250-01339/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies de P3 a l’Escola Mare Nostrum 
de Barcelona
Tram. 250-01340/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre les llars d’infants 
públiques
Tram. 250-01341/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe del Govern sobre els ingressos 
recaptats i les inversions i les despeses cor
rents fetes a Barcelona del 2007 ençà
Tram. 250-01342/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 73656), Grup Parlamentari Socialista (reg. 73658).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 18.07.2012 al 19.07.2012).

Finiment del termini: 20.07.2012; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.07.2012.

Proposta de resolució sobre el pagament del 
deute amb l’Ajuntament de Lladó per al fi
nançament de les places de l’escola bressol 
i sobre la recuperació de l’aportació econò
mica per alumne per al curs 20122013
Tram. 250-01423/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 72628 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La llar d’infants La Patuleia de Lladó (de titularitat pú-
blics i amb una capacitat de fins a 30 places) va iniciar 
la seva trajectòria durant el curs escolar 2009-2010. Es 
tracta d’un equipament de caràcter municipal, que dóna 
servei a les famílies de Lladó. Actualment, té cobertes 
quasi totes les seves places, ha aconseguit un grau de sa-
tisfacció molt elevat per part dels usuaris i usuàries a par-
tir d’un projecte educatiu potent i ha contribuït, decisiva-
ment, a fixar la població en el territori, amb la qual cosa 
s’ha consolidat com una peça estratègica per al poble.

En el moment de signar el conveni amb la Generalitat 
de Catalunya es va acordar que l’Ajuntament rebria una 
subvenció de 1.800 euros/alumne/curs per part del De-
partament d’Ensenyament. El curs següent, el Consistori 
va aprovar unes quotes que es sustentaven en el mante-
niment d’aquesta quantitat, però el Govern de la Gene-
ralitat no ha aportat aquesta quantitat corresponent al 
curs 2010-2011; una decisió unilateral i sense avís previ, 
que va deixar l’Ajuntament sense marge de maniobra i 
va obligar-lo a assumir la diferència amb fons propis, un 
fet especialment greu tenint en compte la dimensió de-
mogràfica del municipi i, per tant, la limitada capacitat 
financera de l’entitat local.

A banda d’aquesta mancança, el Consistori a dia d’avui 
encara té pendent de cobrar el 100% de la dita subvenció, 
la qual cosa genera tensions de tresoreria a l’Ajuntament de 
Lladó. A més a més, a hores d’ara el Consistori desconeix 
quina serà l’aportació de la Generalitat per al curs 2011-
2012, amb l’agreujant que actualment s’estan cobrant unes 
quotes als usuaris i usuàries que poden ser del tot insufici-
ents per a fer front al cost del servei, i que es continua fi-
nançant amb fons propis la part teòricament subvenciona-
da, agreujant encara més l’estat de les arques municipals.

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

Proposta de resolució

Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat a: 
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1. A liquidar, amb caràcter immediat, el deute pendent 
amb l’Ajuntament de Lladó per al finançament de les pla-
ces d’escola bressol i a prendre mesures per evitar que 
es tornin a reproduir els endarreriments en aquesta qües-
tió; sobretot amb els municipis petits, que tenen un escàs 
marge de maniobra.

2. A recuperar l’aportació de 1.800 euros/alumne (actua-
litzada segons l’IPC de Catalunya) per al curs 2012-2013 
i a comunicar-la de forma immediata als ens locals o 
consorcis.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2012

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

Proposta de resolució sobre l’impuls del pro
jecte de reparcel·lació del Sector 2 de Magò
ria i la reactivació del projecte urbanístic de 
Can Batlló  Magòria, a Barcelona
Tram. 250-01424/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 72630 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez Serra, portaveu adjunt del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que 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 Territori 
i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’àmbit de l’antiga colònia industrial Can Batlló - Magò-
ria al districte de Sants - Montjuïc de Barcelona va ini-
ciar l’any 2006 un procés de transformació urbanística 
que ha de concloure en la substitució dels usos industri-
als, que des de finals del s. xix s’hi desenvolupaven en 
les més de 14 Ha. de l’indret, per nous usos residencials, 
d’equipaments comunitaris i d’espais lliures. A l’àmbit 
del projecte, fins i tot, hi ha edificacions protegides des-
tinades a equipament, que són propietat de la Generalitat 
de Catalunya, com ara la nau principal que es pretenia 
preservar i transformar.

La resta d’equipaments previstos inclouen centres educa-
tius (CEIP, IES, escola bressol), socials (cívics, gent gran, 
joves), esportius (camp futbol), culturals (biblioteca, sa-
les d’exposició), sanitaris (CAP) i destinats a fins socials 
(habitatges protegits i dotacionals).

Sense cap mena de dubte es tracta d’una operació d’ur-
banística ambiciosa que no està exempta de dificultats, i 
la primera d’elles consisteix en la necessitat de reubicar 
més de 170 industries implantades en l’àmbit afectat.

Com a problema afegit, la crisi econòmica ha provocat 
l’aturada dels projectes immobiliaris del sector, dificul-

tant el finançament dels equipaments i de les compensa-
cions pel reallotjament de les indústries, de manera que 
a hores d’ara encara romanen al sector una desena d’em-
preses.

Això no obstant, a finals de febrer d’enguany el Ple de 
l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el conveni per a 
l’execució del projecte de reparcel·lació del PAU1 del sec-
tor 1 del projecte de Can Batlló-Magòria i més recentment 
ha aprovat el Conveni urbanístic referent al Sector –1 de 
Can Batlló.

El Sector-2 de Magòria, però, encara està pendent que la 
Generalitat de Catalunya doni el vist i plau al projecte de 
reparcel·lació voluntària, la qual cosa permetria desenca-
llar el projecte, i facilitar la reubicació de les empreses 
que encara romanen al sector.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generali-
tat a donar el vist i plau i impulsar el projecte de reparcel-
lació del Sector-2 de Magòria, situat dintre del l’àmbit 
d’actuació de Can Batlló-Magòria, a la Ciutat de Barcelo-
na, per tal de desencallar l’execució del planejament urbà 
del sector.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2012

Santi Rodríguez Serra
Portaveu adjunt del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la implantació 
de la jornada intensiva a instituts d’educació 
secundària el curs 20122013
Tram. 250-01425/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 72643 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pedro Chumillas 
Zurilla, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El proper curs escolar 2012-2013 a Catalunya s’iniciarà 
amb una novetat important en els estudis de secundària. 
Dels més de 600 instituts públics que hi ha a Catalunya, 
379 han estat autoritzats pel Govern per fer jornada com-
pactada, és a dir, només de matí. Més de quatre-cents 
centres de secundària han sol·licitat al corresponent au-
torització al Departament d’Ensenyament per acollir-se 
a la jornada intensiva, però no tots han complert amb els 
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requisits i les condicions necessàries exigides pel Go-
vern.

La possibilitat de fer jornada intensiva en els instituts pú-
blics suposa un important canvi en quan a l’organitza-
ció dels estudis, així com també una modificació dels hà-
bits dels estudiants que hauran d’adaptar les seves rutines 
d’estudi a la nova realitat horària del centre educatiu.

Tot i que l’autorització per fer jornada intensiva només 
és pel proper curs escolar i que la seva renovació estarà 
subjecte a proves internes i externes dels resultats acadè-
mics cal tenir en compte molts altres factors per valorar 
correctament l’impacte que té la jornada intensiva en la 
vida escolar i familiar dels joves catalans que estan cur-
sant la secundària.

L’horari lectiu concentrat al matí tal i com s’ha concebut 
pel Departament d’Ensenyament comporta importants 
incompatibilitats amb la conciliació de la vida laboral i 
familiar de les famílies amb fills que cursen estudis de 
secundària a centres educatius públics catalans. Així ma-
teix serveis a les escoles com el servei de menjador o al-
tres com les biblioteques quedaran afectats per la con-
centració només al matí de la càrrega lectiva durant la 
secundària, sense que el Govern hagi previst un canvi en 
la seva prestació, almenys fins ara.

La jornada intensiva adoptada pel Govern en 379 insti-
tuts públics de Catalunya és una mesura pensada més en 
clau econòmica, d’estalvi i de reducció de la despesa que 
no pas una alternativa a l’organització horària actual dis-
senyada mantenint la qualitat de educativa i generant els 
menors problemes i alteracions per als estudiants i les se-
ves famílies.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Establir els mecanismes d’avaluació adients i sufici-
ents per valorar la implantació de la jornada intensiva a 
379 instituts de secundària de Catalunya pel curs escolar 
2012-2013.

2. Realitzar un estudi de les incidències familiars i so-
cials que comportarà el canvi d’horari escolar als ense-
nyament de secundària ates la implantació de la jornada 
intensiva.

3. Estudiar la ampliació dels horaris de les biblioteques 
escolars en aquells centres educatius en els que s’apliqui 
la jornada intensiva, i si s’escau, portar a terme l’amplia-
ció dels seus horaris.

4. Informar davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitat del Parlament de les previsions d’estalvi en el menja-
dor i manteniment de centres en aplicar la jornada inten-
siva als instituts públics de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2012

Josep Enric Millo i Rocher Pedro Chumillas Zurilla
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el millorament 
del traçat i la senyalització de la carretera 
C15 al tram entre Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-01426/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 72892 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto E. Labande-
ra Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El traçat de l’autovia entre Vilafranca del Penedès i Vi-
lanova i la Geltrú va entrar en funcionament l’any passat 
el 4 de desembre.

L’1 de juny es va produir un triple accident amb l conse-
qüència de cinc persones mortes a l’alçada del quilòmetre 
14 del traçat, en el tram del barri del Pi de la Serreta, a 
Vilafranca del Penedès. El passat divendres 29 de juny 
es va tronar a produir un accident amb conseqüència de 
mort en el mateix punt, la qual cosa l’ha convertir en no-
més sis mesos en un punt negre del traçat del nou eix vi-
ari. Els accidents s’han produït en el tram de via que dis-
corre en paral·lel a l’autopista AP-7 on la carretera passa 
de dos a un carril en direcció Vilafranca-Igualada.

El Grup Parlamentari Socialista considera necessari dur 
a terme les actuacions de senyalització i de millora per 
tal de reduir l’accidentalitat en aquesta punt quilomètric 
del traçat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme 
les obres de millora del traçat i de la senyalització corres-
ponents per reduir la sinistralitat de la C-15 en el tram de 
l’autovia Vilafranca del Penedès-Vilanova i La Geltrú, en 
especial a l’alçada del punt quilomètric 14.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens Roberto E. Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les bonificacions dels preus dels peatges
Tram. 250-01427/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 72893 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto E. Labande-
ra Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El secretari de Territori i Mobilitat ha anunciat una re-
ducció de les bonificacions dels preus dels peatges de ti-
tularitat del Govern de la Generalitat, a partir de l’1 de 
setembre, si el Govern de l’Estat no fa les seves aporta-
cions econòmiques per a garantir les bonificacions de les 
tarifes, en especial per recurrència. Aquest anunci ve a 
agreujar la situació social i econòmica provocada per la 
política tarifària del Govern i palesa la seva voluntat de 
tornar a carregar sobre les esquenes dels ciutadans la seva 
incompetència negociadora davant el Govern de l’Estat.

Cal tenir en compte que, enguany, els peatges de titulari-
tat del Govern de la Generalitat ja han pujat una mitjana 
del 5,3 %, en un decisió unilateral, sense diàleg amb els 
territoris i els municipis afectats que afecta especialment 
a les persones i famílies amb menys recursos i als petits i 
mitjans empresaris usuaris de les vies d’altes prestacions.

El Parlament de Catalunya va aprovar el 14 de juny una 
resolució que insta el Govern a negociar amb les conces-
sionàries per a que aquestes es facin càrrec del sistema 
de bonificacions mentre duri la greu situació econòmica 
i d’atur.

El Grup Parlamentari Socialista subratlla, una vegada més, 
la necessitat de dotar a Catalunya d’una política de peatges 
basada en el diàleg amb el territori, la negociació amb els 
municipis i el comportament socialment responsable de les 
concessionàries que articuli un sistema de bonificació so-
cialment justa i una gestió ambientalment sostenible.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Anul·lar el Decret 427/2011, del 27 de desembre, de 
noves tarifes de peatges i mantenir les bonificacions dels 
preus dels peatges vigents fins el 31 de desembre de l’any 
2011.

2. Desestimar l’aplicació de qualsevol nova reducció de 
les bonificacions de peatges.

3. Obrir d’immediat les negociacions amb les concessio-
nàries d’autopistes per tal que assumeixen al seu càrrec 

les bonificacions tarifàries ja establertes i que han estat 
modificades pel decret 427/2011, del 27 de desembre, tal 
com ha acordat el Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens Roberto E. Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre les gestions per 
a la parada de l’Euromed a l’estació de l’Al
deaAmpostaTortosa
Tram. 250-01428/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 72946 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’estació de ferrocarril de Tortosa registra un important 
nombre de passatgers: 424.000 (dades del 2010). Aques-
tes dades demostren que la de Tortosa continua essent 
l’estació de referència del sud de Catalunya, tot i haver 
perdut els trens de llarg recorregut amb la posada en mar-
xa de l’anomenat corredor del Mediterrani (10-08-96).

És ben conegut que les Terres de l’Ebre han estat tradicio-
nalment deficitàries en comunicacions; docs bé, gairebé 
onze anys després d’aquella pèrdua de servei cal fer pos-
sible la consecució d’objectius de millora en la qualitat de 
vida, i amb repercussió en diferents àmbits.

Fa uns cinc anys la Cambra Oficial de Comerç, Indústria 
i Navegació de Tortosa va elaborar estudis, amb informes 
tècnics referents a la disminució/reducció de la velocitat 
per creuar el pont de l’Ebre i justificant la parada a l’esta-
ció de l’Aldea-Amposta-Tortosa que suposaria molt poca 
pèrdua de temps, així com d’altres extrems, com ara el fet 
que no existeix cap aturada entre Castelló de la Plana i 
Tortosa (200 km) mentre que si que les hi ha entre Valèn-
cia i Castelló de la Plana (80 km) o entre Tarragona i Bar-
celona (100 km). Això és, doncs, una excepció del princi-
pi que el recorregut sense aturades pels eixos ferroviaris 
principals no ha de tenir més de 170/180 km.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució

El parlament de Catalunya insta el Govern: 
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A que iniciï les gestions amb el Ministeri, Adif i Renfe 
per tal que els trens Euromed efectuïn parada a l’estació 
de l’Aldea-Amposta-Tortosa

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Hortènsia 
Grau Juan, diputada GP ICV-EUiA; Joan Boada Masoli-
ver, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’inici dels trà
mits per a ampliar el Pla d’espai d’interès na
tural de Gallecs, incloure’l a la Xarxa Natura 
2000 i modificarne els usos per a declararlo 
refugi de fauna
Tram. 250-01429/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 72987 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’Espai d’Interès Natural de Gallecs és bàsicament una 
àrea agrícola en l’entorn més industrialitzat i urbanitzat 
del Vallès. Aquest fet esdevé clau alhora de preservar i 
difondre el patrimoni històric, cultural i mediambiental 
del que va representar el paisatge històric de la plana va-
llesana. L’EIN Gallecs en l’actualitat esta format per es-
pais agrícoles, boscos amb algunes masies i el nucli habi-
tat de Santa Maria de Gallecs.

A principis del 70 l’Estat Espanyol a través del Ministe-
ri de la Vivenda, va expropiar una zona agrícola d’unes 
1.500 Ha amb la finalitat de crear una nova ciutat d’uns 
130.000 habitants prevista a l’empara del Decret llei 
7/1970 d’actuacions urbanístiques urgents (ACTUR) i del 
Decret 3543/1970 de delimitació de l’ACTUR de Santa 
Maria de Gallecs. Els municipis afectats per l’actuació 
eren: Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Santa Perpè-
tua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Lliçà de Vall, 
Montcada i Reixac, i Polinyà.

Inicialment es van expropiar 1.741 ha de 244 finques agrí-
coles per desenvolupar aquest projecte, les quals s’han 
anat urbanitzant paulatinament mitjançant plans parcials 
(672 ha). Però el projecte no es va arribar a desenvolupar 
en la seva totalitat. Això ha permès preservar 744 ha i 
desenvolupar els instruments de protecció i de gestió que 
existeixen actualment.

Aquets fets va anar teixint una pressió popular per con-
servar la zona agrícola, i per aquest motiu l’any 1977 es 
constitueix la Comissió per la defensa de Gallecs.

Al 1980, l’Estat Espanyol va transferir (mitjançant el Re-
ial decret 1503/80, de 20 de juny) a la Generalitat de Ca-
talunya les competències i el patrimoni del Institut Naci-
onal d’Urbanització, en el qual s’incloïa els terrenys de 
Gallecs. Al mateix any la Generalitat creà Incasòl, a qui 
es van inscriure aquestes propietats. Per tant, es produeix 
un canvi en la propietat dels terrenys.

Al 1982 les adaptacions del planejament general del mu-
nicipis a la nova situació de l’àmbit, va significar la clas-
sificació del sòl com urbanitzable no programat en la 
majoria del seu àmbit, per tant, es reafirmava el seu po-
tencial com a sòl residencial a desenvolupar.

No obstant això, cal tenir en compte que a partir d’aquest 
moment es varen anar produint un seguit de fets claus al-
hora de protegir l’espai.

L’any 1987 per mitjà de l’Ordre del conseller d’Agricul-
tura Ramaderia i Pesca, de 6 de juliol de 1987, es van 
declarar d’utilitat pública les forest de Gallecs, fet que 
reconeixia l’interès de l’àmbit.

Una data important és l’any 1992 quan en el Decret 
328/1992 s’aprovà el Pla d’Espais d’Interès Natural, PEIN, 
però l’àmbit de Gallecs quedava exclòs del pla. Aquest fet 
va generar un seguit d’accions populars i dels ajuntaments 
afectats per posicionar-se en contra de la no inclusió de 
l’àmbit. Per aquesta raó, dins del Programa de Desenvolu-
pament del PEIN, es va incloure una determinació especí-
fica d’iniciar la realització dels estudis i treballs necessa-
ris per valorar la possible incorporació de Gallecs al Pla.

L’any 1997 es va aprovar el Pla Especial de regeneració 
del torrent del Caganell amb l’objectiu de traslladar i or-
denar els horts que es situaven dins de la llera.

L’any 2000, els ajuntaments de Mollet i Parets del Va-
llès van constituir el primer òrgan de gestió de Gallecs: 
el Consorci de l’Espai Rural de Gallecs amb l’objectiu 
d’iniciar la dinamització de les diferents activitats agrí-
coles, forestals, d’us públic i d’educació ambiental. La se-
va importància rau en ésser la llavor de l’actual Consorci 
que es va constituir al 2006.

L’any 2005 es va aprovar definitivament el Pla Director 
Urbanístic de l’ACTUR de Santa Maria de Gallecs amb 
l’objectiu de garantir definitivament la protecció de l’es-
pai lliure central de Gallecs que es qualificava de sistema 
general supramunicipal d’espais lliures públics.

El 29 d’abril de 2005, s’aprova definitivament del Pla di-
rector urbanístic de l’ACTUR Santa Maria de Gallecs. El 
Pla, que afecta sis municipis i té una superfície de 1.471 
ha, qualifica com a sistema general d’espai lliure les 774 
ha que resten sense urbanitzar.

La data clau és el 16 de desembre de 2005, quan es va 
iniciar la tramitació de la modificació del Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN) per incloure Gallecs a la xarxa 
catalana d’espais naturals protegits.

El 22 de novembre de 2006 es va constituir l’actual Con-
sorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, 
amb la finalitat de gestionar l’espai i garantir-ne les acti-
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vitats agrícoles i forestals, la conservació paisatgística i 
l’ús com a espai de lleure per a la ciutadania. El Consorci 
és membre de la Xarxa Europea de parcs naturals periur-
bans FEDENATUR, també Eurosite, i la xarxa custòdia 
del Territori.

El Consorci del Parc de l’Espai d’interès natural de Ga-
llecs n’és l’òrgan gestor. Està integrat per la Generalitat de 
Catalunya, a través dels departaments de Territori i Sos-
tenibilitat i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural, i els ajuntaments de Mollet del Vallès, 
Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Pa-
rets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac.

A principis de l’any 2009 es va iniciar la redacció del Pla 
Especial de Gallecs, amb l’objectiu d’establir les condi-
cions i mesures necessàries per a l’ordenació urbanística 
dels usos del sòl i la regulació de les activitats de l’espai 
per tal de preservar, dinamitzar i fer compatibles els seus 
valors agrícoles, naturals, socials i paisatgístics, d’esta-
blir les normes bàsiques per a la regulació específica del 
sòl, els usos i activitats i de les edificacions existents, i 
fixar els instruments de gestió de l’espai agrari.

El 20 d’octubre de 2009 el Govern de la Generalitat de 
Catalunya va aprovar la inclusió de Gallecs al Pla d’es-
pais d’interès natural (PEIN) (Decret 156/2009), motiva-
da per la vulnerabilitat i fragilitat d’aquest espai natural 
i amb l’objectiu de protegir un dels paisatges més carac-
terístics de la plana del Vallès. La superfície inclosa al 
PEIN és de més de 650 hectàrees de les 1.090 Ha previs-
tes en la proposta inicial. Cal tenir en compte el fet que 
només es van incloure els terrenys públics de la proposta 
d’inclusió al PEIN del 2005, per contra el document in-
corporà la possibilitat d’ampliar l’espai protegit.

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. Iniciar els tràmits legals necessaris per a l’ampli-
ació del PEIN de Gallecs per tal d’incloure en l’àmbit del 
PEIN les mil i escaig hectàrees que integrava la proposta 
inicial del PEIN de Gallecs del 2005.

Segon. Iniciar els tràmits legals necessaris per a la incor-
poració del PEIN Gallecs a la Xarxa Natura 2000.

Tercer. Iniciar els tràmits legals necessaris per a modi-
ficar els usos permesos al PEIN de Gallecs per tal de 
que sigui declarat com a refugi de fauna i és prohibeixi 
la captura de fringíl·lids i la pràctica de la falconeria en 
aquest àmbit.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Salvador 
Milà Solsona, diputat GP ICV-EUiA; Joan Boada i Maso-
liver, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre els ajuts als pa
gesos de les comarques de Lleida afectats 
per les tempestes del 5 de juliol de 2012 i la 
sol·licitud de declaració de zona catastròfica
Tram. 250-01430/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 73003 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.

Exposició de motius

L’episodi de tempestes del passat 5 de juliol, a més de 
molts llamps i fortes ventades, van anar acompanya-
des d’importants pedregades. En alguns observatoris es 
van recollir quantitats superiors als 40-50 litres per me-
tre quadrat. Les comarques de Ponent en van resultar les 
més afectades, amb un tamany de les pedres prou consi-
derable. Això va provocar nombrosos danys a vehicles, 
mobiliari urbà i camps de conreu i d’arbres fruiters.

Les pèrdues en el sector agrari han estat quantioses. Han 
afectat 68000 has de 5 comarques de la demarcació de 
Lleida (Pla d’Urgell, Urgell, Garrigues, Noguera i Se-
grià) de les quals 25000 de conreus principalment frui-
ters i panís.

La primera tempesta de pedra va afectar, segons una 
valoració provisional, els municipis de Sarroca de Llei-
da, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Juneda, Mi-
ralcamp, Torregrossa, Fondarella, Bell-lloc d’Urgell, Si-
damon, Mollerussa, Golmés, Vila-sana, Castellnou de 
Seana, Vilanova de Bellpuig, La Fuliola, Ivars d’Urgell, 
Castellserà i Tornabous, entre d’altres. Els danys pro-
vocats suposen una afectació estimada d’entre el 70 i 
el 100% de la collita, tot i que hi ha certs municipis on 
l’afectació ha estat més localitzada i, per tant, no ha da-
nyat la totalitat de les parcel·les. En altres municipis, pe-
rò, ha estat afectada la totalitat de les parcel·les agrícoles.

La segona tempesta va afectar, segons una valoració ini-
cial, els municipis d’Alcarràs, Lleida, Torre-serona, Cor-
bins, Alcoletge, Almenar, Alfarràs i Alguaire. En aquests 
cas el dany provocat ha estat menor i s’estima una pèrdua 
de collita d’entre el 30% i el 50%.

Son nombrosos els ajuntaments que han fet les gestions 
necessàries per fer la petició de declaració de zona ca-
tastròfica.

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

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

– A actuar davant de les companyies asseguradores per 
tal que la valoració dels danys i la indemnització conse-
qüent sigui d’acord amb la pèrdua real del valor comerci-
al de les produccions agràries assegurades.

– Instar també a reforçar les peticions de declaració de 
zona catastròfica que han presentat els ajuntaments afec-
tats.

– Instar a que s’habiliti una partida extraordinària per fa-
cilitar crèdits amb bonificació d’interessos per ajudar a la 
reposició de l’activitat productiva afectada negativament 
per la incidència de les pedregades.

– Habilitar mesures de suport per reposar la plantació 
fructícola en el cas d’afectació molt greu per la via d’am-
pliar el Pla de Reconversió Varietal o per la introducció 
d’un Pla de Millora de caràcter extraordinari. Aquestes 
actuacions s’han de fer extensives a les reparacions que 
s’hagin de fer en les instal·lacions agrícoles i ramaderes.

– Actuar davant del govern de l’estat per tal d’intro duir 
reduccions en la tributació per mòduls dels productors 
afectats.

– Actuar davant del govern de l’estat per acordar reduc-
cions en la tributació i en les cotitzacions a la seguretat 
social de les empreses i cooperatives que veuran reduïda 
la seva activitat durant la present campanya degut a que 
no disposaran de producte per confeccionar i comercia-
litzar.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

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

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les línies elèctriques d’alta tensió al pas per 
Valldoreix i Mirasol, a Sant Cugat del Vallès
Tram. 250-01431/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Grup Parlamentari Socialista
Reg. 73004 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del GP d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Dolors Camats Luis, por-
taveu del GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Miquel Iceta i Llorens, portaveu del 
GP Socialista, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat del 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, Montserrat 
Capdevila i Tatche, diputada del GP Socialista, Salvador 
Milà i Solsona, diputat del GP d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa del 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’Empresa 
i Ocupació.

Exposició de motius

L’any 2006 l’Ajuntament de Sant Cugat, l’EMD de Va-
lldoreix, la Generalitat de Catalunya, Red Elèctrica Es-
pañola, Fecsa-Endesa i el Ministeri de Foment van signar 
un conveni per a fer possible el soterrament de les línies 
d’alta tensió al seu pas per Valldoreix i Mira-sol. El cost 
d’aquest projecte l’assumien les dues administracions lo-
cals, Fecsa-Endesa, la Generalitat de Catalunya i el Mi-
nisteri espanyol de Foment

Per diverses vicissituds aquest conveni no va ésser execu-
tat i va ser renovat l’any 2010, en aquest nou acord es pre-
veia que l’Ajuntament de Sant Cugat faria una aportació 
de 1,3 milions, i l’EMD gairebé dos milions d’euros. Les 
altres administracions implicades en el projecte, Gene-
ralitat i Foment, apotarien 2,2 i 2,5 milions, respectiva-
ment. Igualment es preveia que les obres haurien d’estar 
executades el 15 de juny d’enguany, i es preveia un pròr-
roga de 6 mesos com màxim per a la seva execució. Te-
nint en compte que el projecte té previst un termini de 4 
mesos per a la seva execució, s’està en aquests moments 
molt al límit, i encara preocupa més el fet que fa pocs di-
es la pròpia alcaldessa de Sant Cugat ha manifestat públi-
cament que no hi ha data d’inici de les mateixes.

Malgrat les diverses informacions i declaracions d’inten-
cions el cert és que a dia d’avui, i havent passat el termi-
ni inicialment marcat per a que les obres estiguin execu-
tades aquestes no han ni començat i n’hi ha previsió de 
data.

Entre els veïns existeix preocupació atès que es tracta 
d’una reivindicació històrica que ja havia trobat unes vies 
de solució i que ara podria anar-se’n a n’orri per la manca 
d’aportació de la Generalitat. Si bé les dues administra-
cions locals: Ajuntament de Sant Cugat i EMD de Va-
lldoreix ja tenen feta la reserva en els seus corresponents 
pressupostos, no estan actuant amb prou transparència i 
contundència exigint-li a la Generalitat que aporti la seva 
part, tal i com es va obligar en el corresponent conveni i 
alhora sol·liciti una altra pròrroga per tal que no es per-
di la subvenció que l’Estat havia de destinar a aquestes 
obres de soterrament.

A aquesta preocupació per la manca evidentment de com-
pliment dels terminis cal sumar-hi una manca de trans-
parència de les dues administracions locals implicades 
que agreuja encara més la preocupació veïnal

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: 

– Consignar de manera immediata l’aportació que ha de 
fer la Generalitat de Catalunya per a donar compliment al 
conveni de soterrament de línies elèctriques d’alta tensió 
al seu pas per Valldoreix i Mira-sol.
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– Que de manera immediata s’estableixi un calendari 
d’execució de les obres de soterrament i se n’informi pú-
blicament a la ciutadania. De manera paral·lela i si aquest 
calendari sobrepassés l’any 2012 s’iniciï la renegociació 
del conveni per tal que les aportacions que havien de fer 
altres administracions i la companyia elèctrica es man-
tinguin per al projecte

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del GP d’ERC; 
Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat del GP d’ERC; Montserrat Capdevila 
i Tatché, diputada del GP SOC; Salvador Milà i Solsona, 
diputat GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la formalitza
ció de la cessió de la titularitat dels terrenys 
del parc del Riu a l’Ajuntament de Sant Pere 
Pescador
Tram. 250-01432/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 73041 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Marc Sanglas i Alcantarilla, 
diputat, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Parc del Riu és un espai de 20.088 m2 situat entre el 
nucli urbà de Sant Pere Pescador (Alt Empordà) i la llera 
del riu Fluvià. Aquests terrenys, que configuren l’espai 
d’ús públic anomenat Parc del Riu, formen part del forest 
anomenat Riberes del Fluvià, propietat de la Generalitat 
de Catalunya.

En els darrers trenta anys, s’han anat duent a terme un 
seguit d’actuacions i inversions al Parc del Riu, entre les 
quals hi figura la realització d’una zona de jocs infantils 
i d’ús públic, que li han acabat donant un caràcter total-
ment urbà, amb una utilització molt intensa per part de 
la població, motivada en gran part per la seva situació 
plenament urbana. L’Ajuntament de Sant Pere Pescador, 
al llarg d’aquests darrers trenta anys, ha assumit la tota-
litat del cost corresponent a la conservació, manteniment 
i millora d’aquests terrenys, de conformitat amb l’esmen-
tat caràcter de parc urbà que ostenta en l’actualitat.

L’any 2009, el Departament de medi Ambient i Habitat-
ge va procedir a llevar la qualificació d’utilitat pública 
dels 20.088 m2 que configuren l’espai del parc urbà de 

la forest número 91 del Catàleg de forests d’utilitat pú-
blica de Girona dins la parcel·la de referència cadastral 
17187A090090010000IP. Aquesta exclusió del Catàleg 
de forests públics responia a la voluntat de la Generali-
tat de posar a disposició i fer una posterior cessió gra-
tuïta dels terrenys a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. 
La cessió a l’Ajuntament de la titularitat de la superfície 
d’aquest forest públic es configura com l’opció més rao-
nable per tal que aquest espai no es degradi en un futur i 
pugui continuar efectuant les funcions de parc urbà.

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 formalitzar, abans de sis mesos, la cessió gratuïta, a 
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, de la titularitat dels 
terrenys que configuren l’espai anomenat Parc del Riu, 
per tal que aquest passi a disposar definitivament de la 
propietat dels 20.088 m2 que ocupa aquest espai d’ús pú-
blic.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Pere 
Bosch Cuenca, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputats del 
GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la continuïtat de 
l’escola bressol de l’Hospital Universitari de 
la Vall d’Hebron, de Barcelona
Tram. 250-01433/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 73104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat, Daniel Font i Cardona, diputat, Joan Ferran Se-
rafini, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut.

Exposició de motius

El passat 2 de juny, la Direcció de l’Hospital Universitari 
de la Vall d’Hebron va notificar, a la direcció de l’escola 
bressol de l’hospital i als pares i mares, la seva intenció 
de no obrir noves inscripcions pel curs vinent, de manera 
que tan sols els nens i nenes ja matriculats tindran plaça 
pels següents cursos. A la pràctica, això vol dir que en 
dos anys l’escola bressol es tancarà.

L’escola bressol es va obrir l’any 1974, després d’anys de 
reivindicacions. Des de llavors, aquest centre ha donat 



23 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 357

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 51

servei als fills i filles dels professionals, de totes les cate-
gories, que han treballat i treballen a l’Hospital. Tant pel 
funcionament com pel nivell pedagògic, es tracta d’una 
escola bressol altrament valorada tant per les famílies 
com pel conjunt de treballadors de l’Hospital.

Actualment l’escola bressol dóna servei a 150 nens i ne-
nes i cobreix tots els torns laborals dels treballadors, de 
7.30h a 22h, dissabtes inclosos. Es tracta d’una oferta 
adaptada a la variabilitat de torns i horaris que tenen els 
treballadors, que poden tenir jornades de 7 a 12 hores, en 
dies discontinus, etc.

La decisió de tancar l’escola bressol obvia la realitat, que 
és que en el cas d’aquest centre la demanda supera l’ofer-
ta, i 38 famílies que estaven en llista d’espera per obte-
nir plaça el curs vinent ara es troben sense les places que 
inicialment tenien concedides, quan a més el termini de 
preinscripció per altres escoles bressol ja ha finit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Garantir la continuïtat de l’escola bressol de l’Hospital 
Universitari de la Vall d’Hebron, obrint noves inscripci-
ons pel curs 2012-2013.

2. Consensuar amb la Direcció de de l’Hospital Univer-
sitari de la Vall d’Hebron, la Direcció de l’escola bres-
sol i les famílies la viabilitat de l’escola bressol, estudi-
ant les diverses possibilitats existents per tal que no sigui 
una càrrega econòmica insostenible pel funcionament de 
l’Hospital ni per les famílies.

3. Emprendre les mesures necessàries per a regularitzar 
la situació de l’escola bressol com a escola laboral.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, Daniel Font i Cardona, Joan Ferran Sera-
fini, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre la redacció dels 
projectes de planta potabilitzadora i de xar
xa de proveïment d’aigua de Sant Miquel de 
Campmajor
Tram. 250-01434/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 73115 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 

i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Fa alguns anys, l’Ajuntament de Sant Miquel de Camp-
major (a la comarca del Pla de l’Estany) va dur a terme 
les obres del nou pou de captació d’aigua potable al mu-
nicipi, d’acord amb compromisos existents per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. Tot i l’esforç econòmic que 
va representar aquesta infraestructura (sobretot tenint en 
compte les dimensions del municipi), l’aigua que n’ha re-
sultat presenta uns alts nivells de sulfats i manganès que 
impossibiliten que disposi de les condicions per a que si-
gui apte per al consum humà. Per a resoldre aquesta si-
tuació, la nova captació requereix, necessàriament, d’una 
planta potabilitzadora.

Considerant l’esforç que l’Ajuntament ha realitzat per a 
finançar aquesta obra, les seves reduïdes dimensions i la 
necessitat de disposar de xarxa potable al municipi, com 
també els compromisos assumits per l’ACA en aquesta 
obra, entenem que l’Agencia Catalana de l’Aigua hauria 
d’assumir, com a mínim, la redacció del projecte de plan-
ta potabilitzadora per a la captació d’aigua i el projecte de 
xarxa d’abastament del municipi.

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 redactar, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, el 
projecte de planta potabilitzadora per a la nova captació 
d’aigua de Sant Miquel de Campmajor i el projecte de 
xarxa d’abastament del municipi, per tal de poder apro-
var-los abans de finals del 2012.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació 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

Esmenes a la totalitat
Reg. 72999 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 72999)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 104 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació del Reial de-
cret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (tram. 
270-00015/09).

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

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre el manteniment de la immersió lin
güística a les escoles
Tram. 302-00166/09

Esmenes presentades
Reg. 73572 i 73639, 73651, 73657, 
73689, 73701, 73702 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73572 i 73639, 73701)

Reg. 73572 i 73639

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el manteniment de la im-
mersió lingüística a les escoles (tram. 302-00166/09).

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

Del punt 2

Els nens i les nenes que cursen el segon cicle d’educació 
infantil tenen el dret a rebre l’ensenyament en català i a 
no ser separats la no segregació en centres o grups classe 
diferents per raó de la seva llengua habitual. En qualse-
vol cas es respectaran els drets lingüís-tics individuals de 
l’alumne o alumna, d’acord amb la legislació vigent.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

7. Donades les sentències conegudes i les que estan pen-
dents de resoldre (especialment els recurs d’inconstitucio-
nalitat sobre la LEC), constata la necessitat de blindar la 
immersió lingüística.

7. Ateses les sentències emeses sobre la llengua catalana 
per part de l’aparell judicial de l’estat i els recursos pen-
dents de resolució, especialment el recurs d’inconstituc-
ionalitat sobre la LEC, es reafirma el model d’immersió 
lingüística del català, com model d’èxit educatiu i de co-
hesió social.
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3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

D’un nou punt 8

8. Es garantiran les hores de professorat necessàries a 
cada centre per poder desenvolupar llurs projectes lingü-
ístics i l’atenció lingüística individualitzada de l’alumnat 
nouvingut o que no té el català com a llengua habitual.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

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

Reg. 73701

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 manteniment de la immersió lingüística a les escoles 
(tram. 302-00166/09).

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

De la lletra A)

«A) El Parlament de Catalunya rebutja la sentència del 
Tribunal Suprem en matèria d’immersió lingüística i so-
bre el català com a llengua vehicular a l’escola i insta el 
Govern a garantir el model d’escola catalana en llengua i 
continguts existent a Catalunya.» 

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 73651)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el manteniment de la im-
mersió lingüística a les escoles (tram. 302-00166/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 7

Donades les sentències conegudes i les que estan pen-
dents de resoldre (especialment el recurs d’inconstitucio-
nalitat sobre la LEC) i els treballs del Govern de l’Estat 
per a una futura Llei orgànica de millora de la qualitat 
educativa, constata la necessitat de garantir per tots els 
mitjans la pervivència del model d’escola catalana i de 
règim lingüístic i d’immersió lingüística vigents, inclo-
ent-hi la consecució d’un estat propi.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73657)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el manteniment de la im-
mersió lingüística a les escoles (tram. 302-00166/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP Socialista

Se suprimeix tot el text de la moció i es modifica pel se-
güent: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a vetllar pel compliment i el desplegament del con-
tingut del Títol II de la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Edu-
cació, sobre el Règim Lingüístic del Sistema Educatiu de 
Catalunya»

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens Daniel Font i Cardona
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 73689)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García 
Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el manteniment de la immersió lingüística a 
les escoles (tram. 302-00166/09).



23 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 357

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 54

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

De tot l’apartat A).

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

Del punt 1, de l’apartat B)

«1. El català i el castellà, com a llengües oficials de Cata-
lunya, s’han d’utilitzar normalment com a llengües vehi-
culars d’ensenyament i aprenentatge [...] amb les famíli-
es, sempre respectant el marc legal vigent.»

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

Del punt 2, de l’apartat B)

«[...] a rebre l’ensenyament en català i castellà, i a no ser 
separats ni en grups [...]. Sempre es respectaran els drets 
[...].»

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

Del punt 3, de l’apartat B)

«3. En compliment de la jurisprudència del Tribunal Su-
prem, ambdues llengües, català i castellà, hauran de ser 
vehiculars en el sistema educatiu en la mateixa propor-
ció, però, i en funció de la realitat sociolingüística de 
l’alumnat, es podrà donar un tracte diferenciat a alguna 
de les dues llengües oficials en una proporció raonable, 
que, però, no faci il·lusòria o simplement constitueixi un 
artifici de mera aparença en l’obligada utilització de l’al-
tra llengua oficial també com a vehicular. Aquest tracte 
de favor haurà de ser transitori, fins que s’obtingui l’ob-
jectiu de normalització que constitueix el model constitu-
cional de conjunció lingüística o bilingüisme integral, i 
en cas d’acordar-se haurà d’estar prou motivat.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 4, de l’apartat B),

«[...] en l’ús de la llengua catalana sense exclusió de l’ús, 
també normal de la llengua castellana, sempre respec-
tant els drets lingüístics individuals de alumnes, docents, 
pares i qualsevol altre ciutadà que tingui relació amb el 
sistema educatiu.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5, de l’apartat B)

«[...] l’aprenentatge de les llengües oficials, català i caste-
llà, vehicles d’expressió [...].»

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot el punt 6, de l’apartat B).

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot el punt 7, de l’apartat B).

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2012

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 73702)

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 manteniment de la immersió lingüística a les escoles 
(tram. 302-00166/09).

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

A la lletra A)

«A) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a recórrer les sentències dels tribunals espanyols 
que malmetin efectivament el sistema d’immersió lin-
güística a les nostres escoles.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre el Pla de l’energia 20122020
Tram. 302-00167/09

Esmenes presentades
Reg. 73695, 73697 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.07.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73695)

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 Pla de l’energia 2012-2020 (tram. 302-00167/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a revisar, antes de su aprobación por el Gobierno de la 
Generalitat, el Plan de la Energía y el Cambio Climático 
de Cataluña 2012-20, en línea con los objetivos, requisitos 
y contenidos de la moción 8/IX y las resoluciones 221/IX, 
222/IX, 223/IX y 423/IX, aprobadas por el Parlamento de 
Cataluña: 

1. Integrar y contextualizar el planteamiento y el desar-
rollo estratégico del Plan de Cataluña en la realidad téc-
nica y legal del sistema energético español, coordinando 
y consensuando objetivos y políticas con el Gobierno del 
Estado, en el ejercicio de las competencias compartidas 
en materia de energía, y desde el respeto competencial e 
institucional.

2. Revisar los objetivos y políticas de fomento e implanta-
ción de las energías renovables: 

a. Analizar con realismo, y en coordinación con el Estado, 
el efecto del RD 1/2012, incluyéndolo en la planificación 
del mix energético.

b. Fomentar la autosuficiencia económica de todas las ins-
talaciones renovables, bajo criterios de eficiencia y com-
petitividad.

c. Analizar con realismo, y en coordinación con el Estado, 
el impacto en costes, rentabilidades, tarifas y competitivi-
dad de la eventual introducción de nueva potencia renova-
ble en el sistema, en su conjunto, por tipo de tecnología y 
considerando el efecto de la necesaria capacidad gestiona-
ble de reserva.

d. Justificar el modo y la ubicación de la nueva potencia 
renovable propuesta, considerando los distintos intereses y 
valorando la viabilidad del necesario consenso territorial.

e. Analizar la conveniencia y oportunidad de introducir 
la generación distribuida en Cataluña, mediante redes in-
teligentes que integren las distintas energías renovables 

existentes, geotérmica estimulada, hidráulica, residuos fo-
restales, RSU, eólica, fotovoltaica, así como pilas de com-
bustible.

3. Incorporar las resoluciones 221/IX, 222/IX, 223/IX y 
423/IX al planteamiento, objetivos y actuaciones en Ahor-
ro y Eficiencia Energética del Plan de la Energía 2012-20, 
valorando con realismo, y en coordinación con el IDAE, 
el margen disponible para fomentar el ahorro y la eficien-
cia, así como el resultado de los planes y medidas inclui-
dos en la planificación.

4. Plantear las distintas alternativas para reducir las emi-
siones del transporte, considerando las opciones disponi-
bles y más previsibles a futuro, según las tendencias inter-
nacionales.»

1) El Parlament de Catalunya reitera el rebuig al RD 
1/2012.

2) El Parlament de Catalunya denuncia que la propos-
ta de reforma elèctrica del Govern central afavoreix els 
combustibles fòssils en clar detriment de les energies re-
novables, amplia els privilegis de les centrals amortitza-
des (nuclears i hidroelèctriques) i no encara el problema 
dels coneguts «beneficis caiguts del cel».

3) El Parlament de Catalunya insta el Govern a 

a) Revisar el Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Ca-
talunya 2012-2020 amb l’objectiu de situar objectius més 
ambiciosos, especialment pel que fa referència als objec-
tius d’estalvi i eficiència.

b) Fer tot allò necessari per aixecar les barreres legals per 
poder impulsar estratègies d’autoconsum, i que aquest 
traslladi al Govern de l’Estat la necessitat d’evitar les bar-
reres d’accés que impossibilitin l’extensió d’aquesta pràc-
tica i amb ella un model de generació més distribuïda.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73697)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre el Pla de l’energia 2012-
2020 (tram. 302-00167/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 2 de la moció. Nova redacció: 

«2. Analizar la conveniencia y oportunidad de introducir 
la generación distribuida en Cataluña, mediante redes 
inteligentes que integren las distintas energías renova-
bles existentes, geotérmica estimulada, hidráulica, resi-
duos forestales, RSU, eólica, fotovoltaica, así como pilas 
de combustible.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt. Nova redacció: 

«5. Instar el Govern espanyol a establir en 40 anys el ter-
mini màxim de vida útil de les centrals nuclears.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt. Nova redacció: 

«6. Donar compliment a la Resolució 275/IX del Parla-
ment de Catalunya, sobre l’orientació política general del 
Govern sobre l’elaboració d’un pla de dinamització eco-
nòmica per a les comarques en què hi ha centrals nucle-
ars, amb l’objectiu de preveure l’impacte que tindrà sobre 
l’activitat econòmica local el tancament de les centrals 
nuclears degut a l’acabament de llur vida útil.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt. Nova redacció: 

«7. Pronunciar-se en contra de qualsevol taxa que acabi 
expulsant de forma definitiva del mercat energètic a les 
energies renovables i es pronuncia, en canvi, a favor de 
gravar els beneficis de les plantes d’energia nuclear i hi-
droelèctriques ja amortitzades i que generen quantiosos 
guanys.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt. Nova redacció: 

«8. Complir estrictament amb el contingut de la Moció 
119/IX del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques 
energètiques, que insta a la derogació del Reial decret llei 
1/2012, del 27 de gener, sobre energies renovables.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les darreres decisions en matèria de 
política educativa
Tram. 302-00169/09

Esmenes presentades
Reg. 73592, 73686 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.07.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 73592)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions en 
matèria de política educativa (tram. 302-00169/09).

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

D’un nou punt 3 bis

Mantenir oberts i de titularitat pública els serveis educa-
tius d’aquelles escoles bressol construïdes amb finança-
ment públic, especialment quan part d’aquesta aportació 
hagi estat de la Generalitat de Catalunya. El paradigma 
d’aquesta preservació del servei d’escola bressol pública 
en un equipament inaugurat fa dos anys és a Santa Eulà-
lia de Ronçana, La Font del Rieral, que s’ha acordat su-
primir quan el nombre d’infants preinscrits és superior al 
nombre de places que finalment el govern ha ofertat, amb 
voluntat de privatitzar el servei a una escola d’elit.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73686)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, 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 darreres decisions en matèria de política educativa 
(tram. 302-00169/09).

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

A l’apartat 2

«2. [...] per assegurar aquesta finalitat. I amb aquest ob-
jectiu obrirà de cara el curs 2012-2013 una convocatò-
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ria de beques d’escolarització i menjador per als alumnes 
d’escoles bressol. En la mesura [...]»

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

D’un nou apartat 3 bis

«3 bis. Per tot això també és imprescindible que el govern 
efectuï el pagament immediat de tot el deute corresponent 
a les beques de menjador ja atorgades per als alumnes 
d’ensenyaments universals i obligatoris.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la retirada de residus tòxics de l’em
bassament de Flix
Tram. 302-00170/09

Esmenes presentades
Reg. 73669, 73703 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 18.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicada de Catalu-
nya (reg. 73669)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Anna Simó i 
Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, 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 so-
bre la retirada de residus tòxics de l’embassament de Flix 
(tram. 302-00170/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, GP d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya

Del punt 1

1. Accelerar les obres pendents del Pla de Restitució i a 
garantir l’execució de totes les actuacions previstes.

1. A que l’ACA compleixi la seva part corresponent del 
Conveni pel que fa al Pla de Restitució territorial i en 
concret els projectes i expropiacions de les actuacions 
descrites en l’annex I i II finançant-ho a través dels 456 
Milions d’euros que recapta del cànon.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, GP d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya

Al punt 2

2. Exigir al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient que iniciï la retirada dels llocs tòxics de l’em-
bassament de Flix dins d’aquest any 2012, tal com està 
previst i que executi les obres pendents descrites a l’annex 
I i II del Conveni.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, GP d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya

D’un nou punt 4

4. A que l’ACA elabori un calendari i una proposta de 
finançament de les actuacions descrites a l’annex III del 
Conveni atès que el finançament d’aquestes li correspo-
nen íntegrament a la Generalitat de Catalunya i que per 
les seves característiques són necessàries però no urgents.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Hor-
tènsia Grau Juan, diputada del GP d’ICV-EUiA; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Marc Sanglas i 
Alcantarilla, diputat del GP d’ERC 

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 73703)

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 retirada de residus tòxics de l’embassament de Flix 
(tram. 302-00170/09).

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

Al punt 2

«2. Exigir al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient que iniciï la retirada dels llots tòxics de l’embas-
sament de Flix dins d’aquest any 2012, sempre i quan es-
tiguin finalitzades les obres previstes al pla de restitució.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go
vern sobre la política pública de cooperació
Tram. 302-00171/09

Esmenes presentades
Reg. 73652, 73667, 73704, 73706 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 18.07.2012

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 73652)

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política pública de cooperació (tram. 302-
00171/09).

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

Al punt 2

«2. Aprovar, en el termini d’un mes, un calendari de pa-
gaments dels deutes de l’ACCD amb les ONG, que res-
pongui a una priorització en els pagaments en funció de 
criteris objectivables i a informar-ne a les entitats afec-
tades.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 4

«4. Crear en el marc del Consell de Cooperació al 
Des envolupament un Grup de treball amb composi-
ció mixta (ONG i administració pública) que elabo-
ri abans d’acabar l’any un protocol que defineixi els 
límits i criteris del finançament de les empreses priva-
des als projectes de cooperació i la seva participació  
en la concurrència d’ajuts, per a ser aprovat, en el plenari 
del Consell, i presentar aquest protocol al Parlament.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 5

«El seu compromís a presentar en el Parlament, abans 
d’acabar l’any, pel seu debat i aprovació, un nou escena-
ri econòmic que contempli l’assoliment de l’objectiu de 
destinar el 0,7% dels tributs propis a la política de solida-
ritat i cooperació al desenvolupament.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 73667)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Núria Segú Ferré, dipu-
tada 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 política pública de coo-
peració (tram. 302-00171/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

De part del text del punt 1

1. «[...] de cooperació a Catalunya. Cal, entre altres, l’in-
crement de la consignació pressupostària per tal que no 
disminueixi per sota de la mitjana dels altres Departa-
ments, prenent com a base el pressupost de l’any 2010 i la 
incorporació [...]»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista

De part del text del punt 2

2. «Aprovar, en el termini màxim d’un mes, un calendari 
[...] criteris objectivables que es faran públics i a infor-
mar-ne [...]»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP Socialista

De part del text del punt 4

4. «[...] que elabori abans d’acabar l’any un protocol que 
desenvolupi l’aplicació de l’apartat 2 de l’article 34 de la 
Llei 26/2001, de 31 de desembre de cooperació al desen-
volupament tot definint, entre d’altres, els límits i criteris 
del finançament de les empreses privades als projectes de 
cooperació [...] en el plenari del Consell i fer-ne l’avalu-
ació anual.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Miquel Iceta i Llorens Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 73704)

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 
política pública de cooperació (tram. 302-00171/09).
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1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

«2. Fer el possible perquè es faci efectiu el pagament dels 
compromisos de l’ACCD amb les ONG, sota criteris ob-
jectius i objectivables i a informar-ne a les entitats afec-
tades.»

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

Al punt 3

«3. Preveure mesures per tal que les ONG puguin incor-
porar en les justificacions econòmiques de les accions re-
alitzades durant el 2011 i 2012, les despeses bancàries i 
de gestió, ocasionades per la demora en el pagament de 
les subvencions atorgades.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 73706)

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 política 
pública de cooperació (tram. 302-00171/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Al punt 1 afegir-hi al final «quan s’aconsegueixi que el 
Govern de Catalunya recapti la totalitat dels impostos»

2 Esmena núm. 2
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 3.

3 Esmena núm. 3
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 4.

4 Esmena núm. 4
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Afegir al final del punt 5 «quan s’aconsegueixi que Espa-
nya s’endugui de Catalunya una quantitat igual o inferior 
al 0,7% del PIB» 

5 Esmena núm. 5
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 7.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les decisions del Departament d’Ense
nyament i les condicions als centres d’ense
nyament
Tram. 302-00172/09

Esmenes presentades
Reg. 73685 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.07.2012

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
73685)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’I-
ni ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, 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 decisions del Departament d’Ensenyament i les con-
dicions als centres d’ensenyament (tram. 302-00172/09).

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

De l’apartat 9

«9. Retirar les retallades salarials, els increments de jor-
nada i el no pagament al personal substitut del mes de 
juliol i obrir un diàleg amb els representants del personal 
docent i les famílies per a negociar i acordar les mesures 
que han d’afectar el proper curs.»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
de diputats
Tram. 234-00032/09, 234-00033/09 i 234-00034/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 37, 18.07.2012, DSPC-P 64

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de juliol 
de 2012, ha estudiat el dictamen de la Comissió de l’Es-
tatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del Regla-
ment, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves dades 
manifestades pels diputats Pere Aragonès i Garcia, Joan 
Laporta i Estruch, i Jaume Collboni Cuadrado, relatives 
a les activitats professionals, laborals o empresarials que 
exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, d’acord amb 
l’article 12.2 del Reglament, el Ple del Parlament esta-
bleix la situació de compatibilitat dels diputats Pere Ara-
gonès i Garcia, Joan Laporta i Estruch, i Jaume Collboni 
Cuadrado.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2012

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

Atorgament de la Medalla d’Honor del Par
lament a Òmnium Cultural i a Càritas Cata
lunya

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de ju-
liol de 2012, a proposta de la presidenta, acorda d’atorgar 
la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, 
a Òmnium Cultural, per la seva defensa perseverant de 
la cultura i de la llengua catalanes al llarg de mig segle 
d’existència i per la difusió constant i compromesa que fa 
dels valors lligats a la catalanitat, que ha sabut vincular 
a la reivindicació i a l’exercici de l’autogovern i a la de-
mocràcia.

Igualment, la Mesa, a proposta de la presidenta, acorda 
d’atorgar la Medalla d’Honor del Parlament, en la cate-
goria d’or, a Càritas Catalunya, òrgan que, del 1992 ençà, 
coordina l’actuació de les Càritas diocesanes catalanes i 
recull i actualitza els impulsos de justícia social que han 

caracteritzat Càritas des dels anys quaranta del segle pas-
sat, sempre a peu de carrer i lluitant contra la pobresa i 
per la reinserció social de persones i col·lectius marginats.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012

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

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació so
bre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions 
entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 407-00002/09

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 73043 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 58 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats Carme Capdevila i Palau i Pe-
re Bosch Cuenca han estat designats membres de la Co-
missió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari 
i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Em-
preses.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2012

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 406/IX, 
sobre la valoració de les necessitats dels barris 
de Gavà Mar i Castelldefels Platja per a la pos
sible creació d’un nou centre d’atenció primària
Tram. 290-00392/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 73063 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00392/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 406/IX, so-
bre la valoració de les necessitats dels barris de Gavà 
Mar i Castelldefels Platja per a la possible creació d’un 
nou centre d’atenció primària.

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 406/IX, sobre la valoració 
de les necessitats dels barris de Gavà Mar i Castelldefels 
Platja per a la possible creació d’un nou centre d’atenció 
primària (núm. tram. 290-00392/09), us informo del se-
güent: 

El passat mes de maig es va iniciar la realització de l’estu-
di per valorar la necessitat d’un nou CAP per atendre les 
necessitats dels barris de Gavà Mar i Castelldefels Platja.

El nou centre d’atenció primària suposaria, de concre-
tar-se, la incorporació d’un nou recurs a la comarca del 
Baix Llobregat. Si finalment és decideix la seva cons-
trucció pot suposar el replantejament d’alguna altra actu-
ació inicialment prevista, en funció dels recursos i dispo-
sitius del territori.

Barcelona, 10 de juliol de 2012

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 421/IX, 
sobre el canvi d’usos de l’antiga caserna de la 
Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona
Tram. 290-00404/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 73463 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-

tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la moció/resolució amb nú-
mero de tramitació 290-00404/09, sobre 421/IX, sobre 
el canvi d’usos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de 
Sant Quintí de Mediona, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió d’Interior. 

Barcelona, 13 de juliol de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 73463).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
07.09.2012, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 17.07.2012.

Control del compliment de la Resolució 438/IX, 
sobre la incorporació de l’Administració de l’Es
tat al grup de treball sobre la gestió del sistema 
d’autopistes i dels peatges i sobre l’aplicació 
de descomptes i la implantació de l’eurovinyeta 
als peatges
Tram. 290-00420/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72900 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00420/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 438/IX, so-
bre la incorporació de l’Administració de l’Estat al grup 
de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels 
peatges i sobre l’aplicació de descomptes i la implantació 
de l’eurovinyeta als peatges.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 438/IX, sobre la incorpora-
ció de l’Administració de l’Estat al grup de treball sobre 
la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges i sobre 
l’aplicació de descomptes i la implantació de l’eurovinye-
ta als peatges (núm. tram. 290-00420/09), us informo del 
següent: 
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Des d’aquest Departament, per mitjà del Secretari de 
Territori i Mobilitat, el passat dia 2 de maig, és va adre-
çar per escrit al secretari general d’Infraestructures del 
Ministeri de Foment, en el qual, a més de fer-li avinent 
el contingut de la Resolució 83/IX del Parlament de Ca-
talunya, es procedia a convocar-lo a la sessió plenària del 
grup de treball sobre gestió del sistema d’autopistes i de 
peatges, prevista pel dia 14 de maig. Per això s’adjuntava 
també l’ordre del dia de la reunió. El mateix dia 14 es va 
rebre resposta del secretari d’Infraestructures del Minis-
teri, comunicant que no podia formar part d’aquest grup, 
ja que no es tractava d’un òrgan de cooperació o coordi-
nació interadministrativa, i sol·licitant, no obstant no obs-
tant, la remissió de les conclusions adoptades.

Pel que fa a l’aplicació del sistema de descomptes, en da-
ta 11 de maig passat, el secretari de Territori i Mobilitat, 
va adreçar-se també al Ministeri de Foment, exposant el 
nou sistema de bonificacions i descomptes que des de l’1 
de gener de 2012 aplica el Govern de la Generalitat en 
compliment del Decret 427/2011, fent esment, en sínte-
si, que el sistema premia els comportaments eficients i 
sostenibles, i reclama la coordinació entre administraci-
ons. En resum, es reclamava que el Ministeri se sumés 
al sistema de bonificacions i descomptes aplicat en les 
autopistes de titularitat de la Generalitat, amb la finalitat 
de donar homogeneïtat al sistema en el conjunt de vies 
de Catalunya, independentment de la seva titularitat. En 
concret es demanava estendre el sistema de bonificacions 
a la AP-7 i la AP-2.

Barcelona, 10 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 451/IX, 
sobre la posada en funcionament del tram de 
la línia 9 del metro entre l’estació de Collblanc, 
a l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la ter
minal entre pistes de l’aeroport de Barcelo
na  el Prat
Tram. 290-00432/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72802 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00432/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 451/IX 
del Parlament de Catalunya, sobre la posada en funcio-
nament del tram de la línia 9 del metro entre l’estació 
de Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la 
terminal entre pistes de l’aeroport de Barcelona - el Prat.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 451/IX del Parlament de 
Catalunya, sobre la posada en funcionament del tram de 

la línia 9 del metro entre l’estació de Collblanc, a l’Hos-
pitalet de Llobregat, i l’estació de la terminal entre pis-
tes de l’aeroport de Barcelona - el Prat (núm. tram. 290-
00432/09), us informo del següent: 

El Govern ha aprovat –mitjançant acord de Govern de 
20 de març de 2012– el reequilibri de la concessió de les 
obres dels trams 1 i 2 de l’L9 del metro amb l’objectiu 
de concentrar els recursos en l’execució del tram entre 
Collblanc i la T1 de l’aeroport del Prat. Aquesta concen-
tració de recursos permetrà acabar les obres de connexió 
amb l’Aeroport de Barcelona l’any 2014.

Barcelona, 9 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 454/IX, 
sobre l’execució de les obres d’accés amb tren 
a la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona  el 
Prat a fi que la connexió pugui entrar en ser
vei el 2013
Tram. 290-00435/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72901 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00435/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 454/IX 
del Parlament de Catalunya, sobre l’execució de les obres 
d’accés amb tren a la terminal 1 de l’aeroport de Barce-
lona - el Prat a fi que la connexió pugui entrar en servei 
el 2013.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 454/IX del Parlament de Ca-
talunya, sobre l’execució de les obres d’accés amb tren a 
la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat a fi que 
la connexió pugui entrar en servei el 2013 (núm. tram. 
290-00435/09), us informo del següent: 

Aquest Departament ha instat el Ministeri de Foment en 
les diferents reunions i contactes que s’han mantingut 
amb l’anterior i actual equip. Especialment, ha insistit en 
les reunions de seguiment en relació amb el compliment 
del Pla de Rodalies, a portar a terme les obres ja adju-
dicades del nou accés ferroviari a la terminal 1 de l’ae-
roport de Barcelona - el Prat, a fi que la connexió pugui 
entrar en servei al més aviat possible.

Barcelona, 10 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 456/IX, 
sobre el projecte i l’execució del túnel ferroviari 
d’Horta, a Barcelona
Tram. 290-00437/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72803 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00437/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 456/IX del 
Parlament de Catalunya, sobre el projecte i l’execució del 
túnel ferroviari d’Horta, a Barcelona.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 456/IX del Parlament de Ca-
talunya, sobre el projecte i l’execució del túnel ferroviari 
d’Horta, a Barcelona (núm. tram. 290-00437/09), us in-
formo del següent: 

El Govern ha continuat amb la planificació dels estudis 
de detall corresponents al túnel ferroviari d’Horta, ha 
instat la seva inclusió en la redacció del nou Pla director 
d’infraestructures de la Regió Metropolitana de Barce-
lona 2011-2020, i ha continuat amb el desenvolupament 
dels estudis ja iniciats referents a aquesta infraestructura.

Barcelona, 10 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 457/IX, 
sobre la fixació de l’àmbit de planificació terri
torial del Penedès
Tram. 290-00438/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72804 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00438/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 457/IX del 
Parlament de Catalunya, sobre la fixació de l’àmbit de 
planificació territorial del Penedès.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 457/IX del Parlament de Ca-
talunya, sobre la fixació de l’àmbit de planificació territo-
rial del Penedès (núm. tram. 290-00438/09), us informo 
del següent: 

El dia 13 de desembre, va ser informat en primera instàn-
cia pel Consell Tècnic el projecte de Decret pel qual es 

desplega la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació 
de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l’àmbit de 
planificació territorial del Penedès.

En l’esmentat projecte es determina quin és l’àmbit fun-
cional de planificació territorial parcial del Penedès (co-
marques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i 
els municipis de l’Anoia que no manifestin la seva volun-
tat de formar part de l’àmbit de les Comarques Centrals), 
els requisits i el procediment per tal que els municipis de 
l’Anoia puguin integrar-se a les Comarques Centrals, la 
creació d’un grup de treball per al seguiment de la for-
mulació del Pla i el procediment d’elaboració del Pla.

Aquest projecte de Decret s’ha sotmès a informació pú-
blica i a consulta dels ajuntaments i consells comarcals 
afectats i de les entitats municipalistes. També s’ha sot-
mès a informe dels organismes preceptius. En aquests 
moments està pendent de l’informe de la Comissió de 
Govern Local i, posteriorment, es trametrà a la Comissió 
Jurídica Assessora per al seu dictamen.

Un cop emesos aquests informes preceptius, es sotmetrà 
al Govern per a la seva aprovació.

Barcelona, 9 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 459/IX, 
sobre la conservació de la vil·la romana de la 
Sagrera, a Barcelona
Tram. 290-00440/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72912 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00440/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 459/IX, 
sobre la conservació de la vil·la romana de la Sagrera, a 
Barcelona.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 459/IX, sobre la conservació 
de la vil·la romana de la Sagrera, a Barcelona (núm. tram. 
290-00440/09), us informo del següent: 

L’excavació arqueològica del solar comprès entre el vial 
d’accés a l’estació de la Sagrera i el carrer Santander, on 
es va descobrir la vil·la romana, queda pendent d’inter-
venció arqueològica fins que no es disposi del necessari 
projecte urbanístic i constructiu.

L’Ajuntament de Barcelona està estudiant quina és la for-
ma més adient per difondre aquest patrimoni.

Barcelona, 9 de juliol de 2012

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura
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Control del compliment de la Resolució 461/IX, 
sobre l’adopció de mesures per a definir les fun
cions dels llocs de treball de base de l’escala de 
suport del Cos de Mossos d’Esquadra i l’esta
bliment de sistemes de promoció interna
Tram. 290-00442/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 73026 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00442/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 461/IX, 
sobre l’adopció de mesures per a definir les funcions dels 
llocs de treball de base de l’escala de suport del Cos de 
Mossos d’Esquadra i l’establiment de sistemes de promo-
ció interna.

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 461/IX, sobre l’adopció 
de mesures per a definir les funcions dels llocs de treball 
de base de l’escala de suport del Cos de Mossos d’Esqua-
dra i l’establiment de sistemes de promoció interna (núm. 
tram. 290-00442/09), us informo del següent: 

A) La definició de les funcions i d’altres característiques 
dels llocs de treball són elaborades i posteriorment apro-
vades per l’òrgan competent del departament d’adscrip-
ció, sempre tenint en compte el que estableixi la norma 
legal que empari la creació del cos o escala. En base a 
l’anàlisi del grau de coincidència o progressió funcional 
de diferents llocs, escales o cossos d’un col·lectiu, es de-
terminen els sistemes de promoció dels funcionaris per 
accedir-ne. No obstant, són les respectives convocatòri-
es de facultatius i de tècnics les que han de concretar els 
requisits i condicions necessaris per als llocs convocats.

B) Amb l’entrada en vigor de la Llei de l’estatut bàsic 
de l’empleat públic s’han de dur a terme les necessàries 
modificacions, adaptacions, i la reordenació del sistema 
d’estructuració en cossos, escales i especialitats dels fun-
cionaris i l’elaboració de criteris interpretatius en l’àmbit 
de la normativa sobre funció pública de la Generalitat, 
que permetin superar rigideses per assolir un major ni-
vell d’eficàcia en la prestació dels serveis i d’eficiència en 
la utilització dels recursos públics, així com avançar en el 
disseny d’un model de funció pública que sigui racional i 
senzill i possibiliti una gestió eficaç dels efectius humans 
de l’Administració de la Generalitat.

En l’escenari actual s’ha de manifestar que la promoció 
interna entre cossos especials i cossos generalistes no és 
viable en tant que les funcions d’uns i els altres estan cla-
rament delimitades i no esdevenen funcions homogènies 
ni anàlogues. Mentre que als cossos generals els corres-
pon legalment l’exercici de tasques administratives en ge-
neral ja siguin de gestió, inspecció, control o d’adminis-
tració, les funcions dels cossos especials van directament 
lligades a l’exigència d’una titulació acadèmica que habi-
liti per a l’exercici propi d’una professió o al requeriment, 
com és el cas de l’escala de suport, d’uns coneixements 
propis i específics que deriven d’una formació concreta.

Dit això, davant la possibilitat de promoció interna per 
a funcionaris de cossos especials –és a dir, entre funcio-
naris de l’escala de suport i els cossos especials de l’Ad-
ministració de la Generalitat– cal entendre que aquesta 
no pot anar deslligada d’un estudi aprofundit de la nova 
perspectiva de cossos i escales i de carrera administra-
tiva en el conjunt de l’Administració Pública i que ha de 
tenir el seu reflex en la nova normativa de desenvolupa-
ment de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, ja que operar 
aquesta possibilitat al marge d’aquest canvi de model po-
dria significar una fragmentació del sistema de carrera i 
d’accés vigent a dia d’avui i que, pel cas concret que ens 
ocupa, respon a una certa idea d’especialització en l’ac-
cés al cos de mossos d’esquadra i a la resta de cossos es-
pecials, que, més enllà de les mancances que s’hagin po-
gut detectar en determinats casos, com podria ser un cert 
solapament funcional en determinats llocs base perfecta-
ment corregibles per la via de la modificació de la relació 
de llocs de treball, ha demostrat funcionar.

Cal subratllar que és en aquest àmbit que s’emmarquen 
les iniciatives que actualment s’estan desenvolupant per 
part de la Direcció General de Funció Pública en relació 
al nou model de funció pública, amb una clara orientació 
cap a una simplificació de les estructures corporatives 
que fomenti la polivalència en la prestació dels serveis i 
augmenti la capacitat d’adaptació funcional del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat, incorporant 
quan sigui necessari programes de formació estratègica 
d’adaptació i desenvolupament. Aquest plantejament ha 
conduit a revisar el model actual des del punt de vista 
de l’impacte en la mobilitat funcional del personal i la 
desitjable flexibilitat de determinats instruments per tal 
d’afrontar un procés de reforma i modernització de l’Ad-
ministració amb garanties.

Barcelona, 5 de juliol de 2012

Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Resolució 462/IX, 
sobre la posició dels estats espanyol i francès 
amb relació a la constitució de l’Eurodistricte 
de l’Espai Català Transfronterer
Tram. 290-00443/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72994 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00443/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 462/IX, so-
bre la posició dels estats espanyol i francès amb relació a 
la constitució de l’Eurodistricte de l’Espai Català Trans-
fronterer.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, en compliment de la Resolució 
462/IX, sobre la posició dels estats espanyol i francès amb 
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relació a la constitució de l’Eurodistricte de l’Espai Cata-
là Transfronterer (núm. tram. 290-00443/09) us informo, 
amb el document annex facilitat per la Secretaria d’Afers 
Exteriors, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 11 de juliol de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de la resolució esmentada, aprovada per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió tinguda el 
29 de febrer de 2012, informo que s’han portat a terme 
diverses reunions amb els diferents socis institucionals 
del Principat que participen de l’Eurodistricte, així com 
també amb el Consell General del Pirineus Orientals. 
Més concretament, amb el Consell General s’està treba-
llant per a continuar les tasques relatives a la constitució 
de l’Associació Europea de Cooperació Territorial i ini-
ciar d’immediat de les converses amb els governs d’Es-
panya i França per a completar els tràmits corresponents.

Barcelona, 10 de juliol de 2012

Senén Florensa i Palau
Secretari

Control del compliment de la Resolució 463/IX, 
sobre el reconeixement de la tasca dels mit
jans de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals i de llurs professionals
Tram. 290-00444/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72995 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00444/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 463/IX, so-
bre el reconeixement de la tasca dels mitjans de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals i de llurs pro-
fessionals.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 463/IX, sobre el reconeixement de la tasca dels 
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als i de llurs professionals (núm. tram. 290-00444/09) us 
informo, amb el document annex facilitat per la Secreta-
ria General de la Presidència, de les actuacions que s’han 
portat a terme.

Barcelona, 11 de juliol de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, manifestar el 
següent: 

Els punts 1a i 1b no implicaven cap mandat concret per al 
Govern. Tot i així, el Govern de la Generalitat compar-
teix plenament el posicionament aprovat pel Parlament. 
Els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals són referents de qualitat, gaudeixen del suport de 
l’audiència i han estat i són un instrument fonamental de 
difusió i transmissió de la llengua i la cultura catalanes. 
Aquest paper central i de lideratge dels mitjans de la CC-
MA es deu a la feina continuada de tots els professionals 
que hi treballen o hi han treballat.

Respecte al punt 2, el Govern considera que la reforma 
de la Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals ha permès garantir la independència, la pluralitat, 
la professionalitat i l’objectiu de servei públic dels mit-
jans de la CCMA, i alhora millorar l’eficiència en la ges-
tió i ser més austers. L’objectiu és poder mantenir la qua-
litat i els nivells d’audiència amb un pressupost reduït, 
fruit de l’actual moment de dificultats econòmiques.

Barcelona, 11 de juliol del 2012

Francesc Homs i Molist
Secretari general

Control del compliment de la Resolució 464/IX, 
sobre la construcció de noves instal·lacions de 
piragüisme per a desenvolupar el Centre de Tec
nificació de Piragüisme, a Lleida, i sobre les me
sures per a garantir la pràctica del piragüisme i 
el rem en aquesta ciutat
Tram. 290-00445/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72996 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00445/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 464/IX, so-
bre la construcció de noves instal·lacions de piragüisme 
per a desenvolupar el Centre de Tecnificació de Piragüis-
me, a Lleida, i sobre les mesures per a garantir la pràctica 
del piragüisme i el rem en aquesta ciutat.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 464/IX, sobre la construcció de noves instal-
lacions de piragüisme per a desenvolupar el Centre de 
Tecnificació de Piragüisme, a Lleida, i sobre les mesu-
res per a garantir la pràctica del piragüisme i el rem en 
aquesta ciutat (núm. tram. 290-00445/09) us informo, 
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amb el document annex facilitat per la Secretaria Gene-
ral de l’Esport, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 11 de juliol de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, la Secretaria 
General de l’Esport informa el següent: 

El Govern de la Generalitat de Catalunya va autoritzar el 
Consell Català de l’Esport a atorgar a la Federació Ca-
talana de Piragüisme una subvenció per a la construcció 
d’un Centre de Tecnificació de Piragüisme a la Mitjana 
de Lleida, en compliment del compromís de cofinança-
ment del projecte adquirit amb l’Ajuntament de Lleida.

A data d’avui, el conveni de concessió de la subvenció ja 
ha estat signat per ambdues parts.

Pel que fa a la neteja i el manteniment del cabal d’aigua 
al ramal del riu Segre on es troba l’embarcador, i sens 
perjudici del que compet a l’Ajuntament de Lleida, a qui 
correspon la gestió de la Mitjana de Lleida, la Secreta-
ria General de l’Esport ha fet les gestions a què l’insta 
la Resolució aprovada pel Parlament. A tal efecte, s’han 
mantingut contactes amb la Subdelegació del Govern a 
Lleida, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, l’Agència 
Catalana de l’Aigua i l’empresa Endesa.

Barcelona, 10 de juliol de 2012

Ivan Tibau i Ragolta
Secretari general

Control del compliment de la Resolució 467/IX, 
sobre línies d’actuació i l’establiment de con
venis pluriennals de col·laboració amb les co
munitats catalanes a l’exterior
Tram. 290-00448/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72997 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00448/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 467/IX, so-
bre línies d’actuació i l’establiment de convenis plurien-
nals de col·laboració amb les comunitats catalanes a l’ex-
terior.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 467/IX, sobre línies d’actuació i l’establiment 
de convenis pluriennals de col·laboració amb les comuni-
tats catalanes a l’exterior (núm. tram. 290-00448/09) us 
informo, amb el document annex facilitat per la Secreta-

ria d’Afers Exteriors, de les actuacions que s’han portat 
a terme.

Barcelona, 11 de juliol de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, us informem 
que la convocatòria de subvencions, (aprovada per la Re-
solució PRE/300/2012, de 22 de febrer), per a activitats 
de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a 
ajuts socials i al funcionament ordinari de les comunitats 
catalanes de l’exterior per a l’any 2012, (regides per l’Or-
dre de bases reguladores PRE/25/2012, de 14 de febrer) 
establia, de manera explícita o implícita, totes les línies 
de suport a les què es fa referència.

Així mateix, la Secretaria d’Afers Exteriors va iniciar 
l’expedient administratiu per al desenvolupament d’una 
convocatòria pluriennal de subvencions per al període 
2013-2015 mitjançant un informe amb memòria justifi-
cativa de data 11 d’abril de 2012 adreçat a la Direcció de 
Serveis del Departament de la Presidència d’acord amb 
els procediments establerts a aquest efecte.

Barcelona, 10 de juliol de 2012

Senén Florensa i Palau
Secretari

Control del compliment de la Resolució 468/IX, 
sobre l’elaboració i l’actualització periòdica del 
cens de catalans residents a l’exterior
Tram. 290-00449/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72998 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00449/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 468/IX, so-
bre l’elaboració i l’actualització periòdica del cens de ca-
talans residents a l’exterior.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, en compliment de la 
Resolució 468/IX, sobre l’elaboració i l’actualització pe-
riòdica del cens de catalans residents a l’exterior (núm. 
tram. 290-00449/09) us informo, amb el document an-
nex facilitat per la Secretaria d’Afers Exteriors, de les ac-
tuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 11 de juliol de 2012

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
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Annex

En compliment de l’esmentada Resolució us informem 
que, en data 29 de juny de 2012, aquesta Secretaria va 
adreçar una petició al president de l’Institut Nacional 
d’Estadística, òrgan competent en l’elaboració del fitxer 
d’espanyols residents a l’exterior d’acord amb el Regla-
ment de Població i Demarcació Territorial de les Entitats 
Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, sol·licitant la 
col·laboració de l’Estat per elaborar i actualitzar un cens 
dels catalans residents a l’exterior.

Barcelona, 10 de juliol de 2012

Senén Florensa i Palau
Secretari

Control del compliment de la Resolució 472/IX, 
sobre l’inici de les obres del nou equipament 
educatiu de la Ràpita
Tram. 290-00453/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 73226 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00453/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 472/IX, so-
bre l’inici de les obres del nou equipament educatiu de 
la Ràpita.

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 472/IX, sobre l’inici de 
les obres del nou equipament educatiu de la Ràpita (núm. 
tram. 290-00453/09), us informo del següent: 

La previsió de creixement de matrícula del municipi, se-
gons les dades dels cens facilitat per l’Ajuntament de Sant 
Carles de la Ràpita, confirmen una lleu davallada dels 
naixements produïts a la localitat, amb el conseqüent 
efecte en les necessitats d’escolarització del municipi.

En funció de la matrícula i el cens actual, la previsió de 
nombre de línies dels ensenyaments d’educació secundà-
ria obligatòria, per als propers 10 anys és de 5 línies, amb 
pics de 6 línies segons l’any. Per tant, atès que les neces-
sitats de places escolars, actuals i properes, al munici-
pi de Sant Carles de la Ràpita són d’educació secundà-
ria obligatòria, el Departament d’Ensenyament considera 
necessari reconvertir el projecte d’institut escola d’una lí-
nia pel d’una Secció Institut de 3/0 línies.

Els pressupostos de l’any 2012 contemplen una dotació 
pressupostària per poder iniciar la construcció de la Sec-
ció Institut.

Així doncs, el Departament d’Ensenyament té planifi-
cada i programada, en la planificació de construccions 
escolars, la construcció del nou equipament educatiu al 

municipi de Sant Carles de la Ràpita. Les obres es duran 
a terme quan la disponibilitat pressupostària ho permeti.

Barcelona, 12 de juliol de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 473/IX, 
sobre l’inici de les obres del nou centre de se
cundària de Sant Carles de la Ràpita
Tram. 290-00454/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 73227 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00454/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 473/IX, so-
bre l’inici de les obres del nou centre de secundària de 
Sant Carles de la Ràpita.

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 473/IX, sobre l’inici de les 
obres del nou centre de secundària de Sant Carles de la Rà-
pita (núm. tram. 290-00454/09), us informo del següent: 

La previsió de creixement de matrícula del municipi, se-
gons les dades dels cens facilitat per l’Ajuntament de Sant 
Carles de la Ràpita, confirmen una lleu davallada dels 
naixements produïts a la localitat, amb el conseqüent 
efecte en les necessitats d’escolarització del municipi.

En funció de la matrícula i el cens actual, la previsió de 
nombre de línies dels ensenyaments d’educació secundà-
ria obligatòria, per als propers 10 anys és de 5 línies, amb 
pics de 6 línies segons l’any. Per tant, atès que les neces-
sitats de places escolars, actuals i properes, al munici-
pi de Sant Carles de la Ràpita són d’educació secundà-
ria obligatòria, el Departament d’Ensenyament considera 
necessari reconvertir el projecte d’institut escola d’una lí-
nia pel d’una Secció Institut de 3/0 línies.

Els pressupostos de l’any 2012 contemplen una dotació 
pressupostària per poder iniciar la construcció de la Sec-
ció Institut.

Així doncs, el Departament d’Ensenyament té planifi-
cada i programada, en la planificació de construccions 
escolars, la construcció del nou equipament educatiu al 
municipi de Sant Carles de la Ràpita. Les obres es duran 
a terme quan la disponibilitat pressupostària ho permeti.

Barcelona, 12 de juliol de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament



23 de juliol de 2012 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 357

4.50.01. INFORMACIó 68

Control del compliment de la Resolució 474/IX, 
sobre l’ampliació de l’Escola Àngel Guimerà 
de Sant Andreu de la Barca
Tram. 290-00455/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 73228 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00455/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 474/IX, so-
bre l’ampliació de l’Escola Àngel Guimerà de Sant An-
dreu de la Barca.

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 474/IX, sobre l’ampliació 
de l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca 
(núm. tram. 290-00455/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament ha iniciat l’execució de 
les obres d’ampliació de l’Escola Àngel Guimerà del mu-
nicipi de Sant Andreu de la Barca el 4 de juny de 2012, 
amb un termini d’execució de 20 mesos.

Barcelona, 12 de juliol de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 475/IX, 
sobre la construcció de l’institut de Sant Vicenç 
de Montalt
Tram. 290-00456/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 73229 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00456/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 475/IX, so-
bre la construcció de l’institut de Sant Vicenç de Montalt.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 475/IX, sobre la construcció 
de l’institut de Sant Vicenç de Montalt (núm. tram. 290-
00456/09), us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament té planificada i prioritza-
da, en la planificació de construccions escolars, la cons-
trucció del nou institut al municipi de Sant Vicenç de 
Montalt. Les obres es duran a terme quan la disponibilitat 
pressupostària ho permeti.

Barcelona, 12 de juliol de 2012

Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 478/IX, 
sobre la incorporació d’una parada a Gelida en 
el recorregut de la línia de transport nocturn 
de viatgers per carretera entre Barcelona, Sant 
Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès
Tram. 290-00459/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72902 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00459/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 478/IX, so-
bre la incorporació d’una parada a Gelida en el recorre-
gut de la línia de transport nocturn de viatgers per car-
retera entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca 
del Penedès.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 478/IX, sobre la incorpora-
ció d’una parada a Gelida en el recorregut de la línia de 
transport nocturn de viatgers per carretera entre Barcelo-
na, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès (núm. 
tram. 290-00459/09), us informo del següent: 

En data 2 de gener de 2012, amb motiu de la reestruc-
turació de la xarxa de serveis nocturns a la regió metro-
politana de Barcelona, es va incorporar el municipi de 
Gelida a la xarxa esmentada com a parada del servei de 
transport nocturn entre Barcelona i Sant Sadurní d’Ano-
ia. Així, Gelida passa a estar connectada en horari noc-
turn, entre d’altres poblacions, amb Barcelona, Martorell 
i Sant Sadurní d’Anoia.

Així mateix, en data 6 d’abril de 2012 es van incorporar 
noves comunicacions en horari nocturn entre Vilafranca 
del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia, com a complement 
als serveis nocturns dels quals ja disposaven aquestes po-
blacions envers Barcelona.

Així, les nits dels caps de setmana i vigílies de festius 
es realitzaran dues expedicions d’anada i tornada entre 
Barcelona, Gelida, Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del 
Penedès i Santa Margarida i els Monjos, de forma que 
Gelida, a banda de les comunicacions abans esmentades, 
passa a estar també connectada els caps de setmana en 
horari nocturn amb Vilafranca del Penedès i Santa Mar-
garida i els Monjos.

Barcelona, 10 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 484/IX, 
sobre la implantació del sistema tarifari inte
grat al transport públic col·lectiu del Berguedà
Tram. 290-00465/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72805 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00465/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 484/IX, so-
bre la implantació del sistema tarifari integrat al trans-
port públic col·lectiu del Berguedà.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 484/IX, sobre la implantació 
del sistema tarifari integrat al transport públic col·lectiu 
del Berguedà (núm. tram. 290-00465/09), us informo del 
següent: 

Existeix una proposta tècnica per a la integració de la co-
marca com a una setena corona dins del sistema integrat 
de l’ATM de Barcelona, l’execució de la qual resta pendent 
de la disposició del pressupost necessari per a fer-hi front, 
que es situa al voltant de 1 milió d’euros anual. La integra-
ció dins de la sisena, és ara per ara inviable, atès el cost 
que suposaria i el desequilibri de preus que es generaria.

Com que no es pot afrontar la integració tarifària del 
Berguedà i per tal de millorar les condicions de despla-
çament dels usuaris habituals del transport públic a la 
comarca fins a la seva principal destinació que és Bar-
celona, des d’aquest Departament, s’ha dut a terme la im-
plantació d’un nou títol de transport que ha permès des 
del mes de juliol de 2011, posar a disposició de tots els 
usuaris i usuàries del sistema de transport públic de Ca-
talunya que vulguin desplaçar-se des del Berguedà i el 
Solsonès fins a Barcelona i a l’inrevés, un nou títol de 
transport multiviatge amb una rebaixa de més del 50% 
en relació amb el preu del bitllet senzill actual.

El preu del nou títol de transport és de 70 euros i permet 
viatjar 10 vegades entre Barcelona i les localitats del Ber-
guedà o a la inversa, amb un preu de 7 euros per viatge. 
Aquest títol es pot utilitzar en el servei interurbà de trans-
port per carretera gestionat per l’empresa concessionària 
SA Alsina Graells de Autotransportes i té una caducitat 
de 120 dies a comptar des de la primera vegada que s’uti-
litzi, amb el límit del mes de desembre de cada anualitat.

Aquest títol es complementa a partir de l’1 de juliol de 
2012 amb un nou abonament T 10/120 entre el Bergue-
dà i el Bages, amb un preu de 35 euros per 10 viatges, de 
forma que es disposen de bonificacions tarifaries per als 
usuaris recurrents als principals desplaçaments des del 
Berguedà a Barcelona i Manresa.

Aquests títols utilitzaran la tecnologia de validació sen-
se contacte i podran ser adquirits en els punts de venda 
de l’empresa concessionària mentre que la seva recàrrega 
podrà ser també realitzada a bord dels propis vehicles.

La despesa generada per aquesta actuació és coberta pel 
Departament amb el benentès que en tot cas l’aportació 
es liquidarà en funció del menyscapte que la utilització 
d’aquest nou títol de transport hagi produït a l’empresa 
concessionària del servei.

Aquestes actuacions suposen avançar cap a la integració 
tarifària de la comarca del Berguedà al sistema tarifari 
integrat de l’ATM de Barcelona en el moment que la dis-
ponibilitat pressupostària ho permeti.

Barcelona, 10 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 486/IX, 
sobre l’inici de les obres d’habitatges protegits 
per a joves a Ca n’Arús, a l’Hospitalet de Llo
bregat
Tram. 290-00467/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72806 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00467/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 486/IX, so-
bre l’inici de les obres d’habitatges protegits per a joves a 
Ca n’Arús, a l’Hospitalet de Llobregat.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 486/IX, sobre l’inici de 
les obres d’habitatges protegits per a joves a Ca n’Arús, a 
l’Hospitalet de Llobregat (núm. tram. 290-00467/09), us 
informo del següent: 

Es preveu iniciar les obres durant el segon semestre del 
2012.

Barcelona, 12 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 487/IX, 
sobre l’inici de les obres dels habitatges de pro
tecció oficial al sector residencial Gornal III, a 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 290-00468/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72807 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00468/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 487/IX, so-
bre l’inici de les obres dels habitatges de protecció oficial 
al sector residencial Gornal III, a l’Hospitalet de Llobregat.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 487/IX, sobre l’inici de 
les obres dels habitatges de protecció oficial al sector re-
sidencial Gornal III, a l’Hospitalet de Llobregat (núm. 
tram. 290-00468/09), us informo del següent: 

Actualment no es disposa d’una data prevista per a l’inici 
de d’aquesta obra a causa de la manca de finançament per 
a executar-la.

Barcelona, 12 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 488/IX, 
sobre l’inici de les obres dels habitatges prote
gits per a joves i dels habitatges de protecció 
oficial a l’avinguda de Josep Tarradellas de l’H
ospitalet de Llobregat
Tram. 290-00469/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72808 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00469/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 488/IX, so-
bre l’inici de les obres dels habitatges protegits per a jo-
ves i dels habitatges de protecció oficial a l’avinguda de 
Josep Tarradellas de l’Hospitalet de Llobregat.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 488/IX, sobre l’inici de les 
obres dels habitatges protegits per a joves i dels habitat-
ges de protecció oficial a l’avinguda de Josep Tarradellas 
de l’Hospitalet de Llobregat (núm. tram. 290-00469/09), 
us informo del següent: 

Actualment no es disposa d’una data prevista per a l’inici 
de d’aquesta obra a causa de la manca de finançament per 
a executar-la.

Barcelona, 12 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 569/IX, 
sobre la restitució del pas públic d’accés a la 
zona de Can Rius, de Sant Feliu de Guíxols
Tram. 290-00542/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72809 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00542/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 569/IX, so-
bre la restitució del pas públic d’accés a la zona de Can 
Rius, de Sant Feliu de Guíxols.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 569/IX, sobre la restitució del 
pas públic d’accés a la zona de Can Rius, de Sant Feliu 
de Guíxols (núm. tram. 290-00542/09), us informo del 
següent: 

En data 4 de juliol el Secretari de Territori i Mobilitat 
ha resolt el recurs d’alçada contra la resolució del direc-
tor general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, per la 
qual es va imposar una sanció a l’empresa que havia in-
terromput la servitud de trànsit i incomplert les condici-
ons d’ocupació de l’edifici Club de Mar, al terme munici-
pal de Sant Feliu de Guíxols. S’adjunta la resolució.

Un cop notificada aquesta resolució es podran empren-
dre les actuacions necessàries per restablir l’accés públic 
a la zona.

Barcelona, 5 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 613/IX, 
sobre el desplegament d’un títol d’abonament 
trimestral per als trens regionals
Tram. 290-00584/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 72903 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00584/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 613/IX, so-
bre el desplegament d’un títol d’abonament trimestral per 
als trens regionals.

Comissió competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 613/IX, sobre el desplegament 
d’un títol d’abonament trimestral per als trens regionals 
(núm. tram. 290-00584/09), us informo del següent: 

El proper 1 d’agost entrarà en vigor un nou abonament 
trimestral de viatges il·limitats vàlid per a tots els serveis 
que integren la xarxa de Rodalies de Catalunya. Els preus 
d’aquest títol han estat dissenyats de manera que benefi-
ciïn especialment els usuaris més freqüents dels serveis, 
i de manera especial, aquells als quals la restricció en el 
nombre màxim de viatges diaris dels abonaments men-
suals pot perjudicar-los.

Barcelona, 10 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 69/IX, 
sobre l’estratègia amb relació a l’ocupació i 
els emprenedors
Tram. 390-00069/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 72887 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00069/09

Sobre: Control compliment de la Moció 69/IX, sobre 
l’estratègia amb relació a l’ocupació i els emprenedors

Comissió Competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment 
a la Moció 69/IX, sobre l’estratègia amb relació a l’ocupa-

ció i els emprenedors (núm. de tram. 390-00069/09), us 
informo del següent: 

El Govern ha anunciat la posada en marxa del programa 
Catalunya Emprèn que, amb una durada de 4 anys i una 
inversió de 200 milions d’ euros pretén donar suport a 
la creació de 60.000 empreses i 100.000 llocs de treball. 
Aquest pla es presentarà en el proper mes.

Entre les mesures previstes hi ha l’aprovació de la llei de 
l’emprenedoria, l’habilitació de xarxes de suport a la ini-
ciativa empresarial i l’autoocupació o la creació d’instru-
ments de suport a empreses d’alt potencial de creixement.

1.a. El Govern té previst presentar pròximament el Pro-
grama Catalunya Emprèn. El programa preveu entre d’al-
tres impulsar una llei de l’emprenedoria, que establirà un 
marc jurídic, fiscal, laboral i financer pels emprenedors.

El Govern presentarà el projecte de llei de l’emprenedo-
ria d’acord amb el punt 2.b de la Resolució 649/IX del 
Parlament de Catalunya.

1.b. L’Institut Català de Finances, a través d’IFEM dispo-
sa de les següents línies: 

– Línia de coinversió, via préstecs participatius (10 MEUR), 
per a la qual ha signat convenis de col·laboració amb dife-
rents xarxes de business angels.

• Tipus de projectes: Capital llavor o empreses en prime-
res etapes d’expansió.

• Import inversions: IFEM aportarà entre 50.000 i 
200.000 euros per projecte.

• Termini: màxim 5 anys amb 2 anys de carència.

• Sense requeriment de garanties addicionals.

– Línia de microcrèdits, comercialitzada per UNNIM i 
la Caixa d’Enginyers, amb aportació del 50% dels fons, 
assumint el risc de crèdit fins un topall.

Addicionalment l’Institut Català de Finances disposa de 
la línia ICFcrèdit (300 MEUR anuals), amb la qual es po-
den finançar projectes d’empreses noves, tant pimes com 
autònoms. La línia es comercialitza a través de les enti-
tats financeres col·laboradores, amb operacions de prés-
tecs o lísings, termini fins a 10 anys, i amb un tipus d’in-
terès preferent.

L’ICF té previst, amb el suport de la Generalitat, posar en 
marxa una nova línia de finançament, de fins a 65 mi-
lions d’euros, orientada principalment a donar suport 
als autònoms i a les microempreses amb més dificultats 
per a l’obtenció de crèdit. Es tracta de préstecs, fins a 
100.000 euros, per a inversions o circulant, amb suport 
de garanties per part del Departament d’Empresa i Ocu-
pació (70%, del risc). Per a l’obtenció d’aquest ajut de 
garanties, els interessats hauran d’obtenir, abans de sol-
licitar el crèdit, una resolució favorable del Departament 
d’Empresa i Ocupació. Amb aquesta línia, s’espera fa-
cilitar l’accés al crèdit i donar suport i continuïtat a un 
nombre d’empreses elevat.

Amb aquestes línies el grup ICF dóna resposta a les ne-
cessitats de les microempreses per tal de pal·liar part dels 
efectes de la crisi, i a l’autoocupació amb el suport a pro-
jectes d’emprenedoria.
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1.c. L’Administració de la Generalitat, mitjançant el De-
partament d’Empresa i Ocupació, està construint el Ca-
nal Empresa, com un espai electrònic que aglutina tota 
la informació dels tràmits i serveis (assessorament, ajuts, 
línies de crèdit, formació...) que les administracions pú-
bliques ofereixen a empresaris, professionals i interme-
diaris.

El Canal Empresa permetrà per una part als empresaris 
fer consultes al Mapa de Tràmits Informatiu (eina que 
permet conèixer per a cada actuació tots els tràmits obli-
gatoris a realitzar de qualsevol dels tres nivells d’admi-
nistració pública: estatal, autonòmica i local); realitzar 
els tràmits electrònics, rebre notificacions, demanar cita 
prèvia, fer consultes, manifestar queixes o suggeriments; 
subscriure’s a avisos, butlletins,.... Per altra banda, tam-
bé permetrà als intermediaris (gestors, administradors, 
gremis...) realitzar les gestions a compte dels seus clients. 
Aquesta eina permetrà la integració dels tràmits entre els 
Departaments de la Generalitat.

El Canal Empresa s’estructura en una part pública (d’ac-
cés obert) i una part privada (configurable per a cada 
empresa), i organitzarà els seus continguts en funció de 
les activitats que els empresaris han de portar a terme 
al llarg de la vida d’un negoci (la planificació, els inicis, 
el seu manteniment, la seva gestió...). En aquest canal hi 
haurà continguts rellevants per als emprenedors.

La construcció del Canal Empresa està previst que fina-
litzi els primers mesos del 2013.

1.d. Pel que fa a aquest punt, la deducció en atenció a 
les despeses de formació satisfetes pels treballadors au-
tònoms queda fora de l’àmbit competencial de la Gene-
ralitat de Catalunya, en tant que s’insereix dins del que 
es podria considerar una deducció lligada a una activitat 
empresarial.

Altrament, suposa introduir per als empresaris persones 
físiques (subjectes a l’IRPF) un benefici fiscal que ha es-
tat derogat en relació amb l’impost sobre societats, és a 
dir, en l’impost que grava la renda de les persones jurí-
diques. Certament, en la regulació de l’impost sobre so-
cietats existia una deducció similar per despeses de for-
mació professional, la qual ha estat recentment derogada, 
amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir 
de l’1 de gener de 2011 (disposició derogatòria segona de 
la Llei 35/2006, de 28 de novembre).

En el cas dels treballadors autònoms, i quant a la deter-
minació del rendiment net de les activitats econòmiques, 
són deduïbles aquelles despeses necessàries per a l’ob-
tenció dels ingressos (art. 28 de la Llei 35/2006, de 28 de 
novembre).

1.e. Totes les universitats catalanes disposen de progra-
mes universitaris per fomentar les activitats i aptituds 
emprenedores, així com per donar orientació i suport als 
estudiants que comencen activitats d’emprenedoria.

Com a acció transversal d’alt impacte, la majoria dels es-
tudis universitaris de grau de tots els àmbits disciplinaris 
i de totes les universitats incorporen matèries o crèdits, 
o simplement activitats acadèmiques, per formar i orien-
tar les actituds i les capacitats emprenedores. La com-
petència d’emprenedoria ha esdevingut una competèn-
cia transversal que la majoria dels estudiants de grau han 

d’assolir al llarg dels seus estudis, juntament amb altres 
capacitats indispensables per inserir-se al món del treball 
amb èxit.

D’altra banda, per treballar conjuntament temes d’em-
prenedoria, les universitats han posat en marxa la Xar-
xa d’Emprenedoria Universitària (XEU) per tal de dur a 
terme, de manera coordinada, accions de foment de l’em-
prenedoria, i de contribuir a la detecció del talent empre-
nedor i a la creació de vocacions empresarials en la co-
munitat universitària.

En formen part la Universitat de Barcelona (UB); la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB); La Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC); la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF); la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); 
la Universitat Rovira i Virgili (URV); la Universitat de 
Girona (UdG); la Universitat de Lleida (UdL); la Univer-
sitat de Vic (UVic); l’Escola Universitària del Maresme, 
l’Escola Superior de Ciències de la Salut i l’Escola Uni-
versitària Politècnica de Mataró (agrupades en la Funda-
ció Tecnocampus Mataró-Maresme, i adscrites respecti-
vament a la UPF i a la UPC). La xarxa és coordinada per 
la Càtedra d’Emprenedoria de la UB, i té el suport i la 
coordinació amb el Departament d’Empresa i Ocupació 
i el SOC.

La Xarxa d’Emprenedoria Universitària ha desplegat les 
seves actuacions a partir de quatre grans línies estratè-
giques dissenyades en coherència amb el Pla Inicia de la 
Generalitat de Catalunya.

Aquestes són: 

1. Motivar i fomentar l’esperit emprenedor de la comuni-
tat universitària catalana, potenciant un entorn favorable 
a la generació de vocacions empresarials, i a la identifica-
ció del talent emprenedor.

2. Crear i impulsar idees innovadores en els projectes 
empresarials sorgits en l’entorn universitari, afavorint 
xarxes de col·laboració i de negocis, i incrementant les 
habilitats i capacitats emprenedores.

3. Créixer i consolidar iniciatives empresarials, fomen-
tant la innovació i l’ús de noves tecnologies.

4. Generar coneixement amb capacitat de subministrar 
recursos i dispositius orientats a valoritzar l’emprenedo-
ria universitària. Elaborar i compartir recursos per a la 
divulgació pràctica.

Les actuacions del projecte de la XEU s’han desenvolu-
pat en cinc blocs durant l’any 2011 i 2012.

1. Tallers i seminaris: 

– Jornades de foment de l’emprenedoria: Emprèn! S’han 
realitzat prop de 80 jornades adreçades a la comunitat 
universitària.

– Tallers de competències emprenedores i avaluació de 
les pròpies competències i habilitats professionals mit-
jançant un test.

– Cursos Què cal saber per a crear una empresa. S’han 
celebrat diversos cursos en tots els campus universitaris 
d’entre 6 i 15 hores docents sobre aquesta temàtica.

2. Activitats en línia sobre l’emprenedoria amb més de 
2.000 participants: 
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– Diversos cursos en línia oferts als alumnes de la comu-
nitat universitària. Dos d’ells Enxarxa’t i Open Innovati-
on han estat elaborats per algunes universitats i posats a 
disposició de tota la comunitat universitària a través de la 
plataforma de la UOC.

– Innova Game: és un vídeojoc que ofereix als jugadors 
(estudiants) participar en un projecte d’innovació de pro-
cessos o productes relacionats amb el seu propi perfil 
professional.

– Concurs d’idees emprenedores per a l’estudiantat uni-
versitari, on han participat més de 130 projectes.

3. Campus d’estiu, que ha tingut lloc a Vic durant el mes 
de juliol de 2011, amb 80 estudiants participants, tre-
ballant amb l’objecti comú de desenvolupar un projecte 
d’emprenedoria orientat al Mercat de Vic.

4. XEU Fòrum: Dia de l’Emprenedoria i la Innovació 
Universitària - Congrés d’emprenedoria en clau femeni-
na, tingut lloc a Barcelona, el mes d’octubre de 2011. S’hi 
han realitzat fins a 20 tallers, i un seguit de conferènci-
es, xerrades i taules rodones, amb més de 500 persones 
participants.

5. Recerca i Divulgació. La XEU ha elaborat diferents es-
tudis i publicacions a través de l’Observatori de l’empre-
nedoria universitària, que mesura l’activitat emprenedora 
en la comunitat universitària. 

En total, han participat més de 10.500 membres de la co-
munitat universitària catalana en el conjunt de les activi-
tats de foment de l’emprenedoria organitzades per la XEU.

És voluntat de totes les universitats catalanes, seguir do-
nant continuïtat al projecte XEU amb aquelles actuacions 
que s’han demostrat més eficients per potenciar l’esperit 
emprenedor dels estudiants universitaris. Amb aquesta fi-
nalitat, la XEU manté reunions amb la Secretaria d’Uni-
versitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya per 
concretar-los, de cara al proper curs acadèmic 2012-13.

1.f. IFEM té per objecte la distribució de fons públics, co-
finançats per la Unió Europea, destinats al finançament 
de microempreses i pimes que compleixin determinats 
criteris d’elegibilitat. Actualment IFEM gestiona el fons 
JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Me-
dium Enterprises) a Catalunya.

Les línies de finançament són: microcrèdits, garanties, 
capital risc i coinversió amb inversors privats. Els fons es 
posen a disposició d’intermediaris financers seleccionats 
per concurrència pública, que al seu torn els distribuei-
xen entre els beneficiaris finals. Els fons són recuperables 
i es poden reinvertir en noves operacions.

IFEM és potenciat per la Generalitat i el mateix ICF amb 
l’aportació anual del capital requerit, tal com s’estableix a 
l’Acord de Govern de data 9 de setembre de 2008.

Quant a la difusió, IFEM es presenta periòdicament en 
fòrums d’inversions i d’emprenedors, o en reunions es-
pecialitzades, publica en premsa totes les inversions re-
llevants que efectua, i també ha editat uns díptics per di-
fondre la seva activitat entre els intermediaris dels fons.

Al web de l’ICF hi ha un apartat on s’explica què és i que 
fa IFEM. La màxima difusió de la seva activitat, com 
a gestora del programa JEREMIE a Catalunya i en tant 

que receptora de fons estructurals europeus, és una obli-
gació prevista als reglaments que els regulen.

1.g. Tal i com es va anunciar en el mes de març, el Go-
vern té previst presentar pròximament el Programa Ca-
talunya Empren. El programa preveu posar en marxa lí-
nies d’assessorament, suport específic i formació per als 
emprenedors; crear una xarxa de recursos per als em-
prenedors que unifiqui les actuacions en matèria de vi-
vers d’empreses, programes de suport econòmic per a col-
lectius específics com autònoms o persones desocupades 
o línies d’avals garantits per la Generalitat; habilitar ins-
truments de suport jurídic, de gestió i de tramitació per a 
empreses de nova creació o crear programes de suport a 
empreses d’alt creixement potencial (instruments públics 
d’inversió, capital llavor, business angels...) per afavorir 
la consolidació dels projectes amb més projecció. Així 
mateix, contempla actuacions enfocades a segones opor-
tunitats, per a emprenedors que no hagin reeixit en pri-
mera instància.

L’elaboració, execució i desplegament del programa es 
farà conjuntament amb els diferents agents implicats en 
el foment de l’emprenedoria i al creació d’empreses a Ca-
talunya.

1.h. Des de la Direcció General de Relacions Laborals 
i Qualitat en el Treball s’està desenvolupant l’Estratègia 
Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009-2012 - II Pla 
de Govern, en aplicació de l’Estratègia Comunitària de 
Salut i Seguretat en el Treball 2007-2012, amb l’objectiu 
de reduir l’accidentalitat, així com la morbiditat per ma-
lalties laborals i millorar les condicions de treball.

En aquest sentit, es desenvolupen un seguit d’accions tant 
en matèria de foment i promoció, investigació i recerca o 
assessorament. Aquest darrer cas, els treballadors autò-
noms i les microempreses constitueixen un dels públics 
objectius preferents i, en aquest sentit, es poden destacar 
les següents actuacions que complementen l’assessora-
ment tècnic dels tècnics dels Centres de Seguretat i Salut 
Laboral i de la Subdirecció general de Seguretat i Salut 
Laboral: 

• Publicació: L’avaluació de riscos de les microempreses 
i petites empreses.

• Elaboració de guies d’autoavaluació de pimes: Guia hi-
vernacles, Guia sector fusta, Guia sector confecció, Guia 
sector ceràmica per a un futur gestor de continguts de su-
port a l’avaluació de riscos laborals d’empreses que optin 
per a gestionar amb recursos propis la prevenció.

• Elaboració del manual de la versió curta del PSQCAT 
per l’avaluació de riscos psicosocials a la micro i petita 
empresa.

• Resolució EMO/414/2011 per la qual es determinen 
les activitats preventives que han de desenvolupar les 
MATMPSS: 

– 3.3: Programa d’elaboració i difusió de codis de bo-
nes pràctiques d’aspectes relacionats amb la millora de 
la prevenció de riscos laborals a les empreses d’àmbit de 
Catalunya.

– 3.5: Programes de formació, conscienciació i assistèn-
cia tècnica a la persona treballadora autònoma en l’àmbit 
de Catalunya.
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2.a. L’elaboració de l’ECO i del PDPA, elaborades amb la 
participació i el consens dels agents socials i les entitats 
municipalistes ha ajornat els terminis previstos donat el 
temps necessari per assolir el consens imprescindible per 
al bon desenvolupament posterior d’aquestes eines direc-
tores de la política en l’àmbit de les polítiques actives per 
l’ocupació. Enllestida l’elaboració d’aquests dos docu-
ments, la direcció del SOC està treballant amb les orga-
nitzacions del Consell de direcció del SOC un esborrany 
de la nova llei. Per tant, la reforma del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) està en marxa i s’articula en 3 fases.

Primera fase. Vinculada al nou paper de les polítiques ac-
tives d’ocupació com a instruments integrats per millorar 
l’ocupació. Preveu la incorporació d’actors públics i pri-
vats que garanteixin la prestació d’un servei de qualitat.

Segona fase. Reforma de la llei del SOC. S’iniciarà amb 
la participació dels agents socials i les entitats locals a fi-
nals del mes de gener de 2012 amb l’objectiu de presentar 
una proposta al Parlament el mes de març de 2012.

Tercera fase. Reforma de l’estructura orgànica del SOC, 
amb l’objectiu de dotar-la de flexibilitat interna i adapta-
bilitat als nous reptes de les polítiques actives d’ocupació, 
complint amb les orientacions de la Comissió Europea.

2.b. El Consell de direcció del SOC va aprovar el dia 16 
de febrer el Pla de desenvolupament de les polítiques ac-
tives 2012-2013 (PDPA). Aquest instrument, PDPA, de-
senvolupa el Pla general d’ocupació de Catalunya - Estra-
tègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020 (ECO).

La Conferència sectorial per Assumptes Laborals es va 
reunir el dia 24 de maig, determinant el repartiment de 
fons destinats per l’estat a les polítiques actives d’ocupa-
ció dels diferents territoris.

El CDSOC del 28 de juny té prevista l’aprovació de les 
primeres convocatòries amb l’objectiu que estiguin totes 
publicades abans de finalitzar el mes de juliol.

2.c. En execució, atès que les accions del SUMA’T han 
finalitzat el 31 de maig de 2012. El SOC està avaluant els 
programes Suma’t i Connecta’t, però l’avaluació definiti-
va serà possible quan s’hagin tancat els programes, ja que 
hi ha actuacions encara en marxa.

Dins la millora dels processos del SOC arran de la seva 
reforma, està prevista l’avaluació acurada de tots els pro-
grames.

2.d. El SOC ha elaborat aquesta informació i està en dis-
posició de presentar-la al Parlament de Catalunya, en 
quant es decideixi.

2.e. El PDPA aprovat pel Consell de direcció del SOC el 
16 de febrer recull les actuacions que es realitzaran per 
adaptar les polítiques actives per a l’ocupació als canvis 
dels sectors productius i que permetran formar a les per-
sones treballadores en situació d’atur per tal que puguin 
adquirir competències bàsiques que les permeti tornar al 
mercat laboral.

2.f. La direcció del SOC està treballant amb les organit-
zacions del Consell de direcció del SOC un esborrany de 
la nova llei. Aquesta llei regularà la participació l’estruc-
tura de govern i de consulta dels diferents agents i enti-
tats en el territori.

2.g. Malgrat la disminució pressupostària que ha aplicat 
el Govern de l’Estat a les partides dedicades a les políti-
ques actives per a l’ocupació, s’ha procedit a reordenar 
les mesures recollides al PDPA i es realitzaran progra-
mes de formació orientats a l’adquisició de competènci-
es transversals necessàries per accedir a una ocupació. 
Aquestes accions es realitzarà generalment com a me-
sura prèvia, a altres mesures formatives de caràcter més 
professionalitzador.

2.h. Actualment, l’oferta formativa dels Centres d’Inno-
vació i Formació Ocupacional (CIFO) està externalitzada 
eminentment a experts docents procedents d’empreses i a 
treballadors/ores autònoms/ònomes.

2.i. La direcció del SOC està treballant amb les organit-
zacions que composen el CDSOC per elaborar les convo-
catòries d’enguany.

2.j. El Reial decret - llei 3/2012, de 10 de febrer, de me-
sures urgents per la reforma del mercat laboral, en la dis-
posició final sèptima, apartat d, reconeix als centres i en-
titats de formació degudament acreditats e inscrits en el 
Registre de Centres i Entitats de Formació de la corres-
ponents Comunitats Autònomes, la possibilitat de parti-
cipar directament.

Barcelona, 18 de juny 2012

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 73/IX, 
sobre les infraestructures
Tram. 390-00073/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 72866 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 17.07.2012

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00073/09

Sobre: Control compliment de la Moció 73/IX, sobre les 
infraestructures

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 73/IX, sobre les infraestructures (núm. 
de tram. 390-00073/09), us informo del següent: 

El nou Pla director d’infraestructures de transport públic 
col·lectiu (PDI) 2011-2020 de la regió metropolitana de 
Barcelona està en procés de redacció i tramitació.

D’altra banda, en les diverses reunions i contactes man-
tinguts entre el Ministeri de Foment i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, des del Departament s’ha dema-
nat al Ministeri de Foment el compliment i establiment 
d’un calendari d’inversions.

Pel que fa al ports de Catalunya: 
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– En les diverses reunions i contactes mantinguts entre el 
Ministeri de Foment i el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, des del Departament s’ha reclamat al Minis-
teri de Foment la transferència dels ports qualificats d’in-
terès general o, almenys, la garantia de la participació 
catalana majoritària i decisiva en llurs òrgans de govern.

– Catalunya vol ser motor d’intercanvi entre Europa i Àsia 
i aspira a ser la gran porta d’entrada del trànsit de merca-
deries d’Àsia i Europa.

Els ports catalans han evolucionat paral·lelament als hin-
terland que serveixen i actualment ofereixen a les empre-
ses de tots els sectors una àmplia gamma de serveis dins 
de la cadena de subministraments al seu pas pel port, ser-
veis que van més enllà de les operacions tradicionals dels 
ports i que creen avantatges competitius en el procés de 
producció i comercialització dels nostres clients. Així, 
actualment el port de Barcelona té una cartera de clients 
de gairebé 3.000 empreses, que representen una xifra de 
facturació de 300.000 milions i que generen un volum 
d’ocupació de més d’1 milió de llocs de treball.

La influència que tenen els ports en els processos de pro-
ducció i vendes de les empreses que l’utilitzen per a les 
seves importacions i exportacions va més enllà del volum 
de mercaderies que transiten, ja que tenen una repercus-
sió directa en el nivell de competitivitat de les cadenes 
logístiques dels seus clients i, en definitiva, en la riquesa 
generada pel conjunt de l’economia catalana.

Cal dissenyar, conjuntament amb tots els actors impli-
cats, una estratègia ambiciosa i a àmplia que contribueixi 
a desplegar tot el potencial de generació de valor agregat 
de les mercaderies que passen pels ports catalans, no no-
més en l’àmbit dels serveis sinó també en el de les merca-
deries, que està molt menys explotat i que presenta grans 
potencialitats.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat ha aprovat 
aquest any el Pla d’Actuacions Industrials i Empresarials 
2012-2014 que preveu un seguit de programes i actua-
cions destinades a fomentar la captació d’inversions i la 
internacionalització de les empreses catalanes.

– Atesa la rellevància del nou accés ferroviari i viari al 
Port de Barcelona, tant per a la millora de l’accessibi-
litat com per donar resposta a les necessitats de trans-
port terrestre generades per les activitats i noves termi-
nals previstes als nous espais de l’ampliació sud del port, 
el Govern de la Generalitat ha instat l’Estat, de manera 
insistent, la finalització dels projectes constructius dels 
nous accessos viari i ferroviari al Port de Barcelona i la 
licitació urgent de l’execució de les obres.

Aquesta reclamació s’ha reiterat en les reunions amb el 
nou Govern de l’Estat i els representants del Ministeri 
de Foment.

– Aquesta actuació, que forma part de l’Agenda Catalana 
del Corredor Mediterrani, ha estat reclamada pel Govern 
en diverses reunions i contactes mantinguts amb el Go-
vern de l’Estat i, finalment, el Ministeri de Foment s’ha 
compromès a l’execució del tercer rail entre València i 
Castellbisbal amb horitzó de posada en servei l’any 2015.

Pel que fa al transport públic ferroviari: 

– En relació amb els diferents incidents que s’han pogut 
produir, Adif i Renfe han dut a terme la investigació i han 
emès els informes corresponents.

– En les diverses reunions i contactes mantinguts entre 
el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Ministeri 
de Foment, des del Departament s’ha exigit al Ministeri 
de Foment l’execució de la inversió pendent en la xarxa 
de rodalia de Catalunya i la presentació d’un calendari 
d’inversions i una programació per a executar les obres.

– En les diverses reunions i contactes mantinguts amb el 
Govern de l’Estat, el Govern ha sol·licitat la constitució 
d’una oficina tècnica de col·laboració Generalitat - Ad-
ministració de l’Estat per portar a terme el desenvolupa-
ment efectiu del Pla de rodalia de Barcelona.

– El Govern ha reclamat el compliment dels compromisos 
del traspàs en el sentit d’assegurar totes les inversions pre-
vistes al Pla de rodalia i la modificació de la llei ferroviària.

– La implantació del sistema ERTMS està inclosa entre 
les actuacions del Pla de rodalia. En les diverses reunions 
i contactes mantinguts amb el Govern de l’Estat, el Go-
vern ha reclamat l’execució de les inversions pendents i, 
especialment, la d’aquest sistema de senyalització.

– Les obres de l’estació de la Sagrera i de modernitza-
ció de l’estació de Sants són competència del Ministeri 
de Foment i d’Adif, per la qual cosa des del Govern s’ha 
instat tant al Ministeri com a Adif a executar-les amb la 
màxima celeritat possible.

– El dia 5 de juny de 2012, el Consell Executiu va apro-
var l’Acord que ha de permetre portar a terme la compra 
de dos nous trens que prestin servei a la línia ferroviària 
Lleida - Balaguer - la Pobla de Segur.

– El Govern dóna suport a la presentació d’una propo-
sició de reforma de la Llei de l’estat 4/2006 ferroviària, 
fet pel qual ha estat reclamada en les diverses reunions i 
contactes mantinguts amb el Govern de l’Estat.

– El Govern treballa en la definició del sistema de roda-
lies territorials en l’àmbit de Lleida, Tarragona i Girona, 
emmarcat en el sistema Rodalia Catalunya.

– El Govern està treballant per poder posar en servei 
les obres de la línia 9 del metro des de l’estació de Zona 
Universitària fins l’aeroport de Barcelona - el Prat. Les 
obres de l’accés ferroviari a la terminal 1 de l’aeroport de 
Barcelona - el Prat són competència del Ministeri de Fo-
ment, i el Govern n’ha reclamat l’execució en diverses re-
unions i contactes mantinguts amb el Govern de l’Estat.

– La Generalitat de Catalunya ha reclamat a l’Adminis-
tració de l’Estat per tal que mantingui la seva aportació 
al sistema de transport públic metropolita, en el marc del 
contracte programa de l’Autoritat del Transport que ha 
estat substancialment reduïda en els darrers exercicis de 
forma que pot arribar a condicionar la viabilitat del siste-
ma i ha comportat la necessitat d’incrementar els imports 
de les tarifes a abonar pels usuaris, sens perjudici de les 
mesures adoptades per a afavorir als usuaris recurrents i 
el manteniment i increment de les tarifes socials.

Pel que fa al projecte del corredor ferroviari del Medi-
terrani, en les diverses reunions i contactes mantinguts 
entre el Govern de l’Estat i el Departament de Territo-
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ri i Sostenibilitat, des del Departament s’ha reclamat al 
Govern de l’Estat que impulsi el projecte del corredor 
ferroviari del Mediterrani prioritzant-hi un únic traçat i 
seguint les directrius i prioritats marcades per l’Agenda 
Catalana del Corredor Mediterrani.

En matèria d’aeroports: 

– L’actual Govern de l’Estat ha iniciat una reflexió per 
a definir el model de gestió aeroportuària, que, de mo-
ment, s’ha traduït en una cancel·lació de la privatització 
dels aeroports de Barcelona - el Prat i Madrid-Barajas, 
sense que encara s’hagi presentat un nou model.

El Govern de la Generalitat està a l’espera d’aquest nou 
model i ja ha manifestat que considera que la gestió de 
l’aeroport Barcelona - el Prat ha de ser individualitzada 
amb un pes específic de la Generalitat, les administraci-
ons locals concernides, i la participació del sector privat.

Tot i que durant els darrers mesos el Govern de la Gene-
ralitat ja ha manifestat públicament la necessitat de tenir 
una majoria determinant en el nou model de gestió de 
l’aeroport que permeti decidir en matèria pressupostària, 
en gestió aeroportuària, en serveis aeroportuaris i en ges-
tió de domini públic s’espera que a partir de la definició 
del nou model es pugui materialitzar aquesta petició.

– Independentment del que succeeixi a l’aeroport de Bar-
celona - el Prat, el Govern ja ha demanat públicament, i 
també a la Comissió Bilateral l’interès, que té en la des-
classificació i traspàs d’aquests tres aeroports.

– El Govern de la Generalitat, juntament amb la Cambra 
de Comerç de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i Ae-
na, ja treballa des del Comitè de Desenvolupament de Ru-
tes amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament de nous 
enllaços aeris intercontinentals a l’aeroport de Barcelona.

A més a més s’estan fent reunions amb la Direcció Ge-
neral d’Aviació Civil per poder solucionar les qüestions 
que eventualment puguin esdevenir un factor limitant pel 
desenvolupament de l’aeroport de Barcelona.

Per últim, el Departament encarregarà als seus serveis 
tècnics la preparació d’un estudi que analitzi les inversi-
ons efectivament realitzades pels ministeris en infraes-
tructures a Catalunya i a la resta de comunitats de l’Estat 
i que estableixi les comparacions necessàries amb altres 
països de l’entorn a fi d’avaluar la rendibilitat econòmi-
ca, social i ambiental de les inversions. Les valoracions 
es basaran en criteris contrastats que estableixin la relació 
cost-benefici, que, de ben segur, posaran de manifest el 
greu problema de manca d’inversió de l’Estat a Catalunya.

En tot cas, els principals indicadors sobre els ritmes i la 
distribució de les inversions i les dades del dèficit acu-
mulat en les actuacions de l’Estat a Catalunya són àm-
pliament coneguts i seguits des del Departament i des 
de molts altres agents econòmics catalans, que periòdi-
cament publiquen informes i valoracions sobre el tema.

Pel que fa convocar una reunió de la Comissió Bilateral 
Generalitat - Estat, el Departament està recollint la in-
formació necessària per preparar una proposta de temes 
a tractar i en breu instarà, des de la presidència de la part 
catalana de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, una 
reunió. Pel que fa a la creació d’una anella logística que 
coordini les actuacions en l’àmbit de les infraestructu-

res citades, tan sols dir que algunes d’aquestes actuacions 
ja tenen creat mecanismes de coordinació i planificació, 
com la Comissió de Seguiment del protocol per al desen-
volupament de les quatre plataformes logístiques estratè-
giques de Catalunya.

Barcelona, 9 de juliol de 2012

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Justícia amb la consellera de Justícia 
sobre la decisió de no finançar els progra
mes de rehabilitació de reclusos i d’atenció 
a persones immerses en processos judicials 
de les entitats que col·laboren amb el Depar
tament de Justícia
Tram. 354-00223/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 29 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 371).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Justícia amb la consellera de Justí
cia sobre la implantació de la taxa per a la 
prestació de serveis personals i materials en 
l’àmbit de l’Administració de justícia
Tram. 354-00224/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
29, tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 371).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre la repercussió del projecte Eurovegas en 
l’àmbit de la delinqüència i els efectes en els 
accessos a Barcelona
Tram. 354-00237/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
20, tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 370).
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió de Justícia amb la consellera de Justícia 
sobre l’afectació de la implantació del pro
jecte Eurovegas en l’aplicació de la legis
lació vigent i sobre la viabilitat de crear un 
àmbit de derogació singular o aplicació limi
tada de normes jurídiques
Tram. 354-00243/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
29, tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 371).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so
bre els criteris per al desallotjament de mem
bres d’organitzacions no governamentals de 
les oficines de l’Agència Catalana per a la Co
operació al Desenvolupament
Tram. 354-00244/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
20, tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 370).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis
sió d’Afers Institucionals amb la vicepresiden
ta del Govern sobre la manera com la retalla
da anunciada pel Govern de l’Estat afectarà 
els empleats públics de la Generalitat
Tram. 354-00248/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 73153).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 
sessió del 18.07.2012.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co
missió de Justícia perquè informi sobre la 
pròrroga de l’Acord 20062009 de les con
dicions de treball del personal penitenciari
Tram. 356-00638/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 29, tinguda el 
12.07.2012 (DSPC-C 371).

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la secció sindical específica del 
personal penitenciari de la Intersindical Al
ternativa de Catalunya davant la Comissió 
de Justícia perquè informi sobre la pròrroga 
de l’Acord 20062009 de les condicions de 
treball del personal penitenciari
Tram. 356-00639/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
29, tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 371).

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Federació de Serveis Públics 
de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió de Justícia perquè informi sobre la 
pròrroga de l’Acord 20062009 de les condi
cions de treball del personal penitenciari
Tram. 356-00640/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
29, tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 371).
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Sol·licitud de compareixença d’una represen
tació de la Federació de Serveis a la Ciuta
dania de la Confederació Sindical de Comis
sions Obreres davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la pròrroga de l’Acord 
20062009 de les condicions de treball del 
personal penitenciari
Tram. 356-00641/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
29, tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 371).

Sol·licitud de compareixença d’una represen
tació de l’Associació Catalana de Criminò
legs davant la Comissió de Justícia perquè 
informi sobre les aportacions que els titulats 
en criminologia poden fer a la societat
Tram. 356-00654/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 29, tinguda el 
12.07.2012 (DSPC-C 371).

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de l’associació SOS Bebès Robats 
de Catalunya davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre les apropiacions inde
gudes de menors i sobre les víctimes adop
cions irregulars
Tram. 356-00656/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 29, tinguda el 
12.07.2012 (DSPC-C 371).

Sol·licitud de compareixença de represen
tants de la campanya «Amb Palestina al cor» 
davant la Comissió de Cooperació i Solidari
tat perquè expliquin les activitats i les noves 
actuacions de la campanya
Tram. 356-00730/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
14, tinguda el 13.07.2012 (DSPC-C 375).

Sol·licitud de compareixença d’una repre
sentació de la Federació Catalana d’Organit
zacions no Governamentals per al Desenvo
lupament davant la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat perquè expliqui la situació del 
sector de les organitzacions no governa
mentals per al desenvolupament
Tram. 356-00731/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
14, tinguda el 13.07.2012 (DSPC-C 375).

Sol·licitud de compareixença d’una represen
tació del sindicat de bombers de Comissions 
Obreres davant la Comissió d’Interior perquè 
exposi el seu punt de vista sobre el compli
ment de les resolucions de la Comissió d’In
vestigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta 
de Sant Joan
Tram. 356-00746/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
20, tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 370).

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. 356-00747/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
20, tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 370).

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. 356-00748/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
20, tinguda el 12.07.2012 (DSPC-C 370).
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Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal
vaments davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre el compliment de la Resolució 
662/VIII, per la qual s’aprova el Dictamen de 
la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi 
Forestal d’Horta de Sant Joan
Tram. 356-00751/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 20, tinguda el 
12.07.2012 (DSPC-C 370).

Sol·licitud de compareixença del director ge
neral de Cooperació davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informi so
bre l’impagament dels ajuts concedits a les 
organitzacions no governamentals
Tram. 356-00756/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
14, tinguda el 13.07.2012 (DSPC-C 375).

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya da
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi
suals perquè expliqui la situació de la ràdio 
privada i de les llicències i la modificació de 
les condicions de les concessions
Tram. 356-00761/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 72274).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, sessió del 17.07.2012.

Sol·licitud de compareixença de Xavier de las 
Cuevas davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat perquè expliqui la cooperació en 
el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Tram. 356-00762/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
14, tinguda el 13.07.2012 (DSPC-C 375).

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Argent, 
coordinador i realitzador del projecte educa
tiu «Millorem», davant la Comissió d’Ensenya
ment i Universitats perquè expliqui el treball fet 
els cursos 20102011 i 20112012 amb relació a 
la detecció de factors que provoquen l’aban
donament escolar a l’educació secundària
Tram. 356-00765/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 72641).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, sessió del 13.07.2012.

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni 
Duran i Lleida davant la Comissió d’Afers Insti
tucionals perquè doni compte de la seva actu
ació i de la seva gestió com a president de la 
part catalana de la Comissió Bilateral Genera
litat  Estat, la Comissió Mixta d’Afers Econò
mics i Fiscals, la Comissió d’Infraestructures i 
la Comissió Mixta de Transferències
Tram. 356-00766/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laia Bonet Rull, del Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 73008).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 18.07.2012.
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Sol·licitud de compareixença de representants 
del comitè d’empresa de Televisió de Catalu
nya davant la Comissió de Control de l’Actua
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Au
diovisuals perquè informin sobre el contracte 
programa
Tram. 356-00770/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 73103).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals, sessió del 17.07.2012.

Sol·licitud de compareixença d’Imma Tubella 
i Casadevall, rectora de la Universitat Ober
ta de Catalunya, davant la Comissió d’Ense
nyament i Universitats perquè informi sobre 
la seva gestió
Tram. 356-00771/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Dolors Batalla i Nogués, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Marina Geli i Fàbrega, del 
Grup Parlamentari Socialista, Pedro Chumillas Zurilla, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Albert Rivera Díaz, del Sub-
grup Parlamentari Ciutadans (reg. 73105).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats, sessió del 13.07.2012.

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni 
Duran i Lleida, president de la Comissió Bila
teral Generalitat  Estat, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè expliqui les se
ves declaracions sobre el dret a l’autogovern 
del País Valencià, les Illes Balears i Aragó
Tram. 356-00772/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 73335).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 18.07.2012.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Compareixença del conseller d’Interior da
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00146/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Matèries Secretes o Reservades, del 18.07.2012.

Compareixença del conseller d’Interior davant 
la Comissió de Matèries Secretes o Reserva
des en compliment de la Resolució 420/IX per 
a fer balanç de les actuacions dels Mossos 
d’Esquadra amb relació a les activitats delicti
ves de grups d’extrema dreta
Tram. 355-00147/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Matèries Secretes o Reservades, del 18.07.2012.

Sessió informativa de la Comissió de Territo
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre el Pla director d’infra
estructures
Tram. 355-00149/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat (reg. 73230).

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 16.07.2012.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença del delegat del Govern da
vant la Unió Europea davant la Comissió d’Ac
ció Exterior i de la Unió Europea per a infor
mar sobre el seu programa d’actuació
Tram. 357-00047/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 12.07.2012 
(DSPC-C 374).

Compareixença d’una representació de la 
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans 
a Colòmbia davant la Comissió de Coopera
ció i Solidaritat per a presentar les conclusi
ons de la Missió Internacional de Verificació 
dels Drets Humans a Colòmbia
Tram. 357-00334/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 13.07.2012 (DSPC-C 375).

Compareixença del director de la Represen
tació de la Comissió Europea a Barcelona da
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea per a explicar el programa de treball 
de la Comissió Europea per al 2012
Tram. 357-00372/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 12.07.2012 
(DSPC-C 374).

Compareixença del director general de Pre
venció, Extinció d’Incendis i Salvaments da
vant la Comissió d’Interior per a informar so
bre el compliment de la Resolució 662/VIII, 
per la qual s’aprova el Dictamen de la Co
missió d’Investigació sobre l’Incendi Fores
tal d’Horta de Sant Joan
Tram. 357-00428/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 20, tinguda el 
12.07.2012 (DSPC-C 370).

Compareixença del director general de Ser
veis Penitenciaris davant la Comissió de 
Justícia per a informar sobre la pròrroga de 
l’Acord 20062009 de les condicions de tre
ball del personal penitenciari
Tram. 357-00429/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 29, tinguda el 
12.07.2012 (DSPC-C 371).

Compareixença d’una representació de l’As
sociació Catalana de Criminòlegs davant la 
Comissió de Justícia per a informar sobre 
les aportacions que els titulats en criminolo
gia poden fer a la societat
Tram. 357-00430/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 29, tinguda el 
12.07.2012 (DSPC-C 371).

Compareixença d’una representació de l’as
sociació SOS Bebès Robats de Catalunya 
davant la Comissió de Justícia per a informar 
sobre les apropiacions indegudes de menors 
i sobre les víctimes d’adopcions irregulars
Tram. 357-00431/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 29, tinguda el 
12.07.2012 (DSPC-C 371).
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Compareixença de representants de la cam
panya «Amb Palestina al cor» davant la Co
missió de Cooperació i Solidaritat per a ex
plicar les activitats i les noves actuacions de 
la campanya
Tram. 357-00432/09

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. 
14, tinguda el 13.07.2012 (DSPC-C 375).

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Organitzacions no Go
vernamentals per al Desenvolupament da
vant la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
per a explicar la situació del sector de les or
ganitzacions no governamentals per al des
envolupament
Tram. 357-00433/09

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. 
14, tinguda el 13.07.2012 (DSPC-C 375).

Compareixença del director general de Coo
peració davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat per a informar sobre l’impagament 
dels ajuts concedits a les organitzacions no 
governamentals
Tram. 357-00434/09

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. 
14, tinguda el 13.07.2012 (DSPC-C 375).

Compareixença de Xavier de las Cuevas da
vant la Comissió de Cooperació i Solidari
tat per a explicar la cooperació en el Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona
Tram. 357-00435/09

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. 
14, tinguda el 13.07.2012 (DSPC-C 375).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 38

Convocada per al dia 25 de juliol de 2012

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 i 68.2, 3 i 4 del Reglament, 
us convoco a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

25 de juliol de 2012

10.00 h

Saló de sessions

Ordre del dia

Proposta del Govern sobre el pacte fiscal. Tram. 259-
00003/09. President de la Generalitat. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 355, 3).

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2012

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Estudi del Síndic de Greuges sobre les me
sures per a un sistema de redreçament del 
deute hipotecari amb relació a la Llei 5/2012, 
de mesures fiscals, financeres i administra
tives i de creació de l’impost sobre les esta
des en establiments turístics
Tram. 337-00032/09

Presentació
Síndic de Greuges, de la Institució 
del Síndic de Greuges
Reg. 73385 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 17.07.2012

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Senyora,

Us adreço aquest escrit amb relació al document que us 
vaig lliurar el dia 15 de desembre de 2011, sobre la pro-
posta de mesures per a un sistema de redreçament de 
deutes hipotecaris.
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En el si de la comissió creada pel Síndic amb represen-
tants del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del 
Col·legi d’Advocats, del Col·legi de Notaris, de Càritas 
Dio cesana de Barcelona, d’Ofideute (Generalitat de Ca-
talunya) i de les entitats financeres, s’han fet un seguit de 
reflexions amb relació a la necessitat d’introduir, en l’or-
denament jurídic, un sistema de redreçament de deutes 
en cas de sobreendeutament.

Tot i que aquesta matèria afecta la regulació de les ba-
ses de les obligacions contractuals i, consegüentment, 
la competència és clarament estatal, sens perjudici de la 
competència de les comunitats autònomes en matèria de 
defensa dels drets dels consumidors i els usuaris i de me-

diació, us trameto el document que recull les conclusions 
a les quals hem arribat els participants en aquest grup de 
treball.

Tot desitjant que aquest document de treball pugui ser 
útil en el desenvolupament de la tasca parlamentària, us 
saludo cordialment,

Barcelona, 11 de juliol de 2012

Rafael Ribó
Síndic

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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	Tram. 250-01255/09
	Retirada


	Proposta de resolució sobre l’oposició a l’enduriment del Codi penal i a la qualificació com a delicte dels actes de resistència i protesta pacífica
	Tram. 250-01269/09
	Rebuig



	2.10.75.	Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
	Procediment per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 16/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves p
	Tram. 212-00003/09
	Rebuig de la proposta


	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
	Rebuig de la proposta


	Procediment per a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial decret llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu
	Tram. 212-00005/09
	Rebuig de la proposta



	2.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Pla de l’energia 2012-2020
	Tram. 302-00167/09
	Rebuig




	3.	Tramitacions en curs
	3.01.	Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.01.	Projectes de llei
	Projecte de llei de consultes populars no referendàries
	Tram. 200-00020/09
	Ponència per a elaborar l’Informe


	Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, de l’11 de març
	Tram. 200-00021/09
	Tramitació en lectura única davant el Ple



	3.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei de modificació de l’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, 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, del 24 de desem
	Tram. 202-00025/09
	Ponència per a elaborar l’Informe


	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
	Esmenes a la totalitat



	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.20.	Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
	Procediment per a designar el director o directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
	Tram. 284-00020/09
	Substanciació de la compareixença



	3.10.25.	Propostes de resolució
	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’abocador del coll Cardús, a Vacarisses
	Tram. 250-01280/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de creació d’un impost a les grans fortunes
	Tram. 250-01281/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució de rebuig a la retallada pressupostària i al copagament en la sanitat pública aprovats pel Govern de l’Estat
	Tram. 250-01282/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les gestions amb el Govern de l’Estat per a posar fi als privilegis de les confessions religioses
	Tram. 250-01283/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la proposta d’agrupació dels partits judicials de Santa Coloma de Gramenet i Badalona
	Tram. 250-01285/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Escola Jacint Verdaguer, de la Granada
	Tram. 250-01286/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’aprovació del projecte i la construcció del nou edifici de l’Escola Guerau de Peguera, de Torrelles de Foix
	Tram. 250-01287/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la conversió de l’Escola Municipal d’Art Arsenal, de Vilafranca del Penedès, en escola superior d’arts i de disseny
	Tram. 250-01288/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el finançament del transport escolar gratuït a la Garrotxa
	Tram. 250-01291/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre de reconeixement de l’estelada com a bandera històrica catalana
	Tram. 250-01292/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els serveis de transport públic entre el Baix Llobregat nord, Martorell i Barcelona
	Tram. 250-01293/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions del Parlament amb relació a les obres de construcció de l’edifici nou de l’Escola Lola Anglada, de Badalona
	Tram. 250-01294/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el servei de transport públic per carretera entre Abrera i Barcelona
	Tram. 250-01295/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la proposta de cabal ecològic de l’Ebre
	Tram. 250-01296/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una nova passera sobre el Fluvià al sector de les Tries, d’Olot
	Tram. 250-01297/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la recuperació de dos dibuixos de l’arquitecte Antoni Gaudí
	Tram. 250-01298/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla director de bombers
	Tram. 250-01301/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució de rebuig de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la la qualificació del català com a llengua preferent de l’Ajuntament de Barcelona
	Tram. 250-01302/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Correcció d’errades de publicació (BOPC 331)

	Proposta de resolució sobre les polítiques actives d’ocupació per a persones amb discapacitat
	Tram. 250-01303/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment de Colòmbia com a país prioritari en matèria de cooperació
	Tram. 250-01304/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució de suport a la participació de les seleccions esportives catalanes en totes les competicions esportives internacionals
	Tram. 250-01305/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment i millorament dels serveis de rehabilitació i reinserció de reclusos
	Tram. 250-01306/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
	Tram. 250-01307/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’oficines d’intermediació en execucions hipotecàries
	Tram. 250-01308/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la connexió amb transport públic entre Capellades i l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat d’aquest municipi
	Tram. 250-01309/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la represa de les obres de la carretera C-51 entre Albinyana i Valls
	Tram. 250-01310/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el servei de transport públic per carretera entre Igualada i Barcelona
	Tram. 250-01311/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació d’un institut de secundària de dues línies a la Vall d’en Bas
	Tram. 250-01313/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment del servei de pediatria al consultori mèdic d’Aiguaviva
	Tram. 250-01314/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la retirada de l’expedient de regulació d’ocupació de l’Institut Català del Sòl, la inversió en el manteniment dels llocs de treball i la presentació d’un pla d’actuació i de viabilitat
	Tram. 250-01315/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la derogació de les mesures d’implantació de noves taxes en la formació professional per al curs 2012-2013
	Tram. 250-01316/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de la segona fase i la posada en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
	Tram. 250-01317/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de remodelació i ampliació de l’Escola de Gironella
	Tram. 250-01318/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el pagament de les subvencions atorgades per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament a les organitzacions no governamentals per al desenvolupament
	Tram. 250-01319/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les sancions imposades als conductors que es neguen a pagar els peatges
	Tram. 250-01320/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una escola a Sant Julià del Llor i Bonmatí
	Tram. 250-01321/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució de suport a la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colombia
	Tram. 250-01323/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la coordinació del servei d’autobusos entre els municipis del Vallès Occidental
	Tram. 250-01324/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’increment de passos de fauna a la carretera C-25 entre Manresa i les Oluges
	Tram. 250-01325/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució d’adhesió a la campanya «No amb el meu mòbil»
	Tram. 250-01326/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió en el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil d’un espai de reflexió sobre la responsabilitat de les empreses en l’explotació de recursos naturals a la República Democràtica del Congo per a l’extracció del coltan
	Tram. 250-01327/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de protecció de persones i béns de l’àrea regional de recursos operatius dels Mossos d’Esquadra a Lleida
	Tram. 250-01328/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte Promoció escolar del poble gitano
	Tram. 250-01329/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la dinamització econòmica de l’Alta Ribagorça
	Tram. 250-01330/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Canyelles
	Tram. 250-01331/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la modificació de la normativa de transport escolar i sobre l’increment dels recursos pressupostaris per al transport escolar a l’Anoia
	Tram. 250-01332/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de personal i l’increment de recursos del Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-01333/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’alliberament de cinc cubans detinguts als Estats Units d’Amèrica
	Tram. 250-01334/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el control de l’exercici de la prostitució a les carreteres
	Tram. 250-01335/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la prestació del servei ferroviari de la línia de tren entre Lleida, Tarragona i Barcelona amb els combois adequats
	Tram. 250-01336/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el cessament de l’activitat de la planta de l’empresa Grupo de Cementos Portland Valderrivas de Vallcarca, a Sitges
	Tram. 250-01337/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’assumpció exclusiva de competències en matèria de seguretat
	Tram. 250-01338/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la suspensió de l’expedient de regulació d’ocupació de l’Institut Català del Sòl
	Tram. 250-01339/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Mare Nostrum de Barcelona
	Tram. 250-01340/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les llars d’infants públiques
	Tram. 250-01341/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la presentació d’un informe del Govern sobre els ingressos recaptats i les inversions i les despeses corrents fetes a Barcelona del 2007 ençà
	Tram. 250-01342/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el pagament del deute amb l’Ajuntament de Lladó per al finançament de les places de l’escola bressol i sobre la recuperació de l’aportació econòmica per alumne per al curs 2012-2013
	Tram. 250-01423/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’impuls del projecte de reparcel·lació del Sector 2 de Magòria i la reactivació del projecte urbanístic de Can Batlló - Magòria, a Barcelona
	Tram. 250-01424/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la implantació de la jornada intensiva a instituts d’educació secundària el curs 2012-2013
	Tram. 250-01425/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament del traçat i la senyalització de la carretera C-15 al tram entre Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú
	Tram. 250-01426/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de les bonificacions dels preus dels peatges
	Tram. 250-01427/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les gestions per a la parada de l’Euromed a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa
	Tram. 250-01428/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici dels tràmits per a ampliar el Pla d’espai d’interès natural de Gallecs, incloure’l a la Xarxa Natura 2000 i modificar-ne els usos per a declarar-lo refugi de fauna
	Tram. 250-01429/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els ajuts als pagesos de les comarques de Lleida afectats per les tempestes del 5 de juliol de 2012 i la sol·licitud de declaració de zona catastròfica
	Tram. 250-01430/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió al pas per Valldoreix i Mira-sol, a Sant Cugat del Vallès
	Tram. 250-01431/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la formalització de la cessió de la titularitat dels terrenys del parc del Riu a l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
	Tram. 250-01432/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’escola bressol de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, de Barcelona
	Tram. 250-01433/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la redacció dels projectes de planta potabilitzadora i de xarxa de proveïment d’aigua de Sant Miquel de Campmajor
	Tram. 250-01434/09
	Presentació



	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 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
	Esmenes a la totalitat



	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el manteniment de la immersió lingüística a les escoles
	Tram. 302-00166/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Pla de l’energia 2012-2020
	Tram. 302-00167/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions en matèria de política educativa
	Tram. 302-00169/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la retirada de residus tòxics de l’embassament de Flix
	Tram. 302-00170/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política pública de cooperació
	Tram. 302-00171/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les decisions del Departament d’Ensenyament i les condicions als centres d’ensenyament
	Tram. 302-00172/09
	Esmenes presentades




	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Resolució sobre la situació de compatibilitat de diputats
	Tram. 234-00032/09, 234-00033/09 i 234-00034/09
	Adopció


	Atorgament de la Medalla d’Honor del Parlament a Òmnium Cultural i a Càritas Catalunya
	Acord


	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.14.	Comissions específiques d’investigació
	Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
	Tram. 407-00002/09
	Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 406/IX, sobre la valoració de les necessitats dels barris de Gavà Mar i Castelldefels Platja per a la possible creació d’un nou centre d’atenció primària
	Tram. 290-00392/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 421/IX, sobre el canvi d’usos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona
	Tram. 290-00404/09
	Sol·licitud de pròrroga

	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 438/IX, sobre la incorporació de l’Administració de l’Estat al grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges i sobre l’aplicació de descomptes i la implantació de l’eurovinyeta als peatges
	Tram. 290-00420/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 451/IX, sobre la posada en funcionament del tram de la línia 9 del metro entre l’estació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la terminal entre pistes de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	Tram. 290-00432/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 454/IX, sobre l’execució de les obres d’accés amb tren a la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat a fi que la connexió pugui entrar en servei el 2013
	Tram. 290-00435/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 456/IX, sobre el projecte i l’execució del túnel ferroviari d’Horta, a Barcelona
	Tram. 290-00437/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 457/IX, sobre la fixació de l’àmbit de planificació territorial del Penedès
	Tram. 290-00438/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 459/IX, sobre la conservació de la vil·la romana de la Sagrera, a Barcelona
	Tram. 290-00440/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 461/IX, sobre l’adopció de mesures per a definir les funcions dels llocs de treball de base de l’escala de suport del Cos de Mossos d’Esquadra i l’establiment de sistemes de promoció interna
	Tram. 290-00442/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 462/IX, sobre la posició dels estats espanyol i francès amb relació a la constitució de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer
	Tram. 290-00443/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 463/IX, sobre el reconeixement de la tasca dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de llurs professionals
	Tram. 290-00444/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 464/IX, sobre la construcció de noves instal·lacions de piragüisme per a desenvolupar el Centre de Tecnificació de Piragüisme, a Lleida, i sobre les mesures per a garantir la pràctica del piragüisme i el rem en aques
	Tram. 290-00445/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 467/IX, sobre línies d’actuació i l’establiment de convenis pluriennals de col·laboració amb les comunitats catalanes a l’exterior
	Tram. 290-00448/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 468/IX, sobre l’elaboració i l’actualització periòdica del cens de catalans residents a l’exterior
	Tram. 290-00449/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 472/IX, sobre l’inici de les obres del nou equipament educatiu de la Ràpita
	Tram. 290-00453/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 473/IX, sobre l’inici de les obres del nou centre de secundària de Sant Carles de la Ràpita
	Tram. 290-00454/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 474/IX, sobre l’ampliació de l’Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca
	Tram. 290-00455/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 475/IX, sobre la construcció de l’institut de Sant Vicenç de Montalt
	Tram. 290-00456/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 478/IX, sobre la incorporació d’una parada a Gelida en el recorregut de la línia de transport nocturn de viatgers per carretera entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca del Penedès
	Tram. 290-00459/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 484/IX, sobre la implantació del sistema tarifari integrat al transport públic col·lectiu del Berguedà
	Tram. 290-00465/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 486/IX, sobre l’inici de les obres d’habitatges protegits per a joves a Ca n’Arús, a l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 290-00467/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 487/IX, sobre l’inici de les obres dels habitatges de protecció oficial al sector residencial Gornal III, a l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 290-00468/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 488/IX, sobre l’inici de les obres dels habitatges protegits per a joves i dels habitatges de protecció oficial a l’avinguda de Josep Tarradellas de l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 290-00469/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 569/IX, sobre la restitució del pas públic d’accés a la zona de Can Rius, de Sant Feliu de Guíxols
	Tram. 290-00542/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 613/IX, sobre el desplegament d’un títol d’abonament trimestral per als trens regionals
	Tram. 290-00584/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució



	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 69/IX, sobre l’estratègia amb relació a l’ocupació i els emprenedors
	Tram. 390-00069/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 73/IX, sobre les infraestructures
	Tram. 390-00073/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció



	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la decisió de no finançar els programes de rehabilitació de reclusos i d’atenció a persones immerses en processos judicials de les entitats que col·laboren am
	Tram. 354-00223/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la implantació de la taxa per a la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia
	Tram. 354-00224/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la repercussió del projecte Eurovegas en l’àmbit de la delinqüència i els efectes en els accessos a Barcelona
	Tram. 354-00237/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre l’afectació de la implantació del projecte Eurovegas en l’aplicació de la legislació vigent i sobre la viabilitat de crear un àmbit de derogació singular o ap
	Tram. 354-00243/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els criteris per al desallotjament de membres d’organitzacions no governamentals de les oficines de l’Agència Catalana per a la Cooperació al Desenvolupament
	Tram. 354-00244/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern sobre la manera com la retallada anunciada pel Govern de l’Estat afectarà els empleats públics de la Generalitat
	Tram. 354-00248/09
	Sol·licitud i tramitació



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


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


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


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Serveis a la Ciutadania de la Confederació Sindical de Comissions Obreres davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la pròrroga de l’Acord 2006-2009 de les condicions de treball
	Tram. 356-00641/09
	Rebuig de la sol·licitud


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


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


	Sol·licitud de compareixença de representants de la campanya «Amb Palestina al cor» davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliquin les activitats i les noves actuacions de la campanya
	Tram. 356-00730/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliqui la situació del sector de les organitzacions no governamenta
	Tram. 356-00731/09
	Acord sobre la 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. 356-00746/09
	Rebuig de la 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. 356-00747/09
	Rebuig de la 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. 356-00748/09
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre el compliment de la Resolució 662/VIII, per la qual s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobr
	Tram. 356-00751/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre l’impagament dels ajuts concedits a les organitzacions no governamentals
	Tram. 356-00756/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè expliqui la situació de la ràdio privada i de les llicències i la mod
	Tram. 356-00761/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Xavier de las Cuevas davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliqui la cooperació en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
	Tram. 356-00762/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Argent, coordinador i realitzador del projecte educatiu «Millorem», davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui el treball fet els cursos 2010-2011 i 2011-2012 amb relació a la detecció de factors 
	Tram. 356-00765/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Duran i Lleida davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè doni compte de la seva actuació i de la seva gestió com a president de la part catalana de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, la Comissió 
	Tram. 356-00766/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informin sobre el contracte programa
	Tram. 356-00770/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Imma Tubella i Casadevall, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre la seva gestió
	Tram. 356-00771/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Duran i Lleida, president de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè expliqui les seves declaracions sobre el dret a l’autogovern del País Valencià, les Illes
	Tram. 356-00772/09
	Sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compliment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
	Tram. 355-00146/09
	Substanciació


	Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compliment de la Resolució 420/IX per a fer balanç de les actuacions dels Mossos d’Esquadra amb relació a les activitats delictives de grups d’extrema dreta
	Tram. 355-00147/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el Pla director d’infraestructures
	Tram. 355-00149/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del delegat del Govern davant la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre el seu programa d’actuació
	Tram. 357-00047/09
	Substanciació


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


	Compareixença del director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a explicar el programa de treball de la Comissió Europea per al 2012
	Tram. 357-00372/09
	Substanciació


	Compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior per a informar sobre el compliment de la Resolució 662/VIII, per la qual s’aprova el Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre l’Incendi For
	Tram. 357-00428/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la pròrroga de l’Acord 2006-2009 de les condicions de treball del personal penitenciari
	Tram. 357-00429/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Criminòlegs davant la Comissió de Justícia per a informar sobre les aportacions que els titulats en criminologia poden fer a la societat
	Tram. 357-00430/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’associació SOS Bebès Robats de Catalunya davant la Comissió de Justícia per a informar sobre les apropiacions indegudes de menors i sobre les víctimes d’adopcions irregulars
	Tram. 357-00431/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants de la campanya «Amb Palestina al cor» davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a explicar les activitats i les noves actuacions de la campanya
	Tram. 357-00432/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Federació Catalana d’Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a explicar la situació del sector de les organitzacions no governamentals per al desenv
	Tram. 357-00433/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director general de Cooperació davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre l’impagament dels ajuts concedits a les organitzacions no governamentals
	Tram. 357-00434/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Xavier de las Cuevas davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a explicar la cooperació en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
	Tram. 357-00435/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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