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S U M A R I

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 l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10
Tramesa a la Comissió p. 9

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern
Tram. 202-00001/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 9

Proposició de llei de prohibició de prospeccions i 
explotacions d’hidrocarburs no convencionals per mitjà de 
fracturació hidràulica
Tram. 202-00002/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 9

Proposició de llei de derogació de l’article 41 de la 
Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics
Tram. 202-00003/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 9

Proposició de llei de protecció civil de Catalunya
Tram. 202-00004/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 9

Proposició de llei dels serveis de prevenció, extin-
ció d’incendis i salvaments de la Generalitat
Tram. 202-00005/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 9

Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni 
natural
Tram. 202-00006/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 9

Proposició de llei de transparència i accés a la in-
formació
Tram. 202-00007/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 10

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
d’educació
Tram. 202-00008/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 10

Proposició de llei del mínim vital garantit
Tram. 202-00010/10
Presentació p. 10

Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania
Tram. 202-00011/10
Presentació p. 17

Proposició de llei de transparència i accés a la in-
formació pública
Tram. 202-00014/10
Iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris p. 22

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00015/10
Iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris p. 22

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el deute de la Genera-
litat amb les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00001/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la política del Depar-
tament d’Interior i les actuacions dels Mossos d’Esquadra 
amb relació a les mobilitzacions ciutadanes
Tram. 250-00002/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre els orientadors i els 
promotors ocupacionals del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya
Tram. 250-00003/10
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00005/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el manteniment del ti-
pus reduït de l’impost sobre el valor afegit en el sector de 
l’horticultura ornamental
Tram. 250-00006/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei d’autobusos que connecti el Vendrell amb Tarragona i 
amb Barcelona
Tram. 250-00007/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23
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Proposta de resolució sobre les gestions per a la 
parada de l’Euromed a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa
Tram. 250-00008/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la substitució progres-
siva dels dispositius Wi-Fi a les escoles públiques i concer-
tades
Tram. 250-00009/10
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el restabliment del ser-
vei nocturn d’ambulància a Cornudella de Montsant
Tram. 250-00010/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
per a evitar les inundacions al barranc de Barenys, a Reus
Tram. 250-00011/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
normativa de consum i competència en la venda i la distribu-
ció de cítrics del Baix Ebre i el Montsià
Tram. 250-00012/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la prestació del servei 
ferroviari entre Lleida, Tarragona i Barcelona amb els com-
bois adequats
Tram. 250-00013/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències del CAP L’Arboç i l’augment del servei 
d’ambulàncies que depenen de l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00015/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la prohibició de pros-
peccions i explotacions d’hidrocarburs no convencionals 
per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 250-00017/10
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el tancament del di-
pòsit controlat de residus de les Valls, a Santa Maria de Pa-
lautordera
Tram. 250-00018/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les ba-
ses de la subvenció per al pagament d’urgències socials 
amb contraprestacions de caràcter social del Consorci 
d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell
Tram. 250-00019/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la creació d’un cicle 
formatiu públic d’elaboració de productes alimentaris i l’im-
puls d’un centre d’innovació i formació ocupacional públic 
del sector agroalimentari a la comarca d’Osona
Tram. 250-00020/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la inclusió de la comar-
ca del Bages en el Pla d’iniciatives de dinamització comarcal
Tram. 250-00021/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre les mesures per a ga-
rantir les competències en matèria d’autonomia personal i 
atenció a la dependència davant la reforma de la Llei de l’Es-
tat 39/2006, relativa a la dependència
Tram. 250-00022/10
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el garantiment del 75% 
del salari mínim interprofessional als centres especials de 
treball i sobre la continuïtat dels serveis d’integració laboral 
de persones amb discapacitat
Tram. 250-00023/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la creació d’una aula 
activa del Servei d’Ocupació de Catalunya a Vic
Tram. 250-00024/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la conversió de la Sec-
ció d’Institut Serra de Noet, de Berga, en institut i sobre l’agi-
litació dels tràmits per a iniciar la construcció del nou edifici
Tram. 250-00025/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la con-
cessió del servei d’Aigües Ter Llobregat i sobre el subminis-
trament d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00026/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar la sinistralitat a la carretera C-55 al Bages
Tram. 250-00027/10
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el trasllat de l’Escola 
Oficial d’Idiomes de Tarragona a l’edifici de la Chartreuse
Tram. 250-00028/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Llei 17/2007, de mesures fiscals i financeres, amb relació 
al cobrament als ramaders de la taxa sanitària dels escor-
xadors
Tram. 250-00029/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre les obres de desconta-
minació del pantà de Flix
Tram. 250-00030/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla di-
rector urbanístic per al desenvolupament d’infraestructures 
viàries, ferroviàries i logístiques a les comarques de l’Alt Pe-
nedès i el Baix Penedès
Tram. 250-00031/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
disposició addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla hi-
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drològic nacional, i l’aprovació del Pla integral de protecció 
del delta de l’Ebre
Tram. 250-00032/10
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la Caixa Laietana
Tram. 250-00034/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la con-
cessió del servei d’Aigües Ter Llobregat i sobre el subminis-
trament d’aigua a la regió metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00035/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la con-
cessió del servei d’Aigües Ter Llobregat i sobre el subminis-
trament d’aigua a la regió metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00036/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la negociació amb 
l’empresa Sonae per al manteniment de les instal·lacions i la 
venda de l’empresa Tableros Tradema, de Solsona
Tram. 250-00037/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el finançament il·legal 
d’Unió Democràtica de Catalunya
Tram. 250-00038/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’aturada de les obres 
d’edificació de la finca de Can Juncadella, a Lloret de Mar
Tram. 250-00039/10
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el canvi de denomina-
ció de la biblioteca municipal de Castelldefels
Tram. 250-00040/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció del sub-
marí Ictineu 3
Tram. 250-00041/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una inves-
tigació per la intervenció policial davant les protestes per un 
desnonament a Salt
Tram. 250-00042/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la supressió dels privi-
legis de les confessions religioses
Tram. 250-00043/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’assumpció de diver-
ses competències executives en matèria de seguretat
Tram. 250-00044/10
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’accés als serveis bà-
sics per a les persones que facin un tancament en depen-
dències de la Generalitat o en altres establiments públics
Tram. 250-00045/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la creació de patrulles 
conjuntes entre la policia local de Castelldefels i el Cos Naci-
onal de Policia de l’Estat
Tram. 250-00046/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’oposició a l’enduri-
ment del Codi penal
Tram. 250-00047/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la creació d’un òrgan 
de representació política de relació amb el Baix Llobregat
Tram. 250-00048/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de telefèric que uneix Esparreguera i Olesa de Mont-
serrat
Tram. 250-00049/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una inves-
tigació sobre les relacions dels Mossos d’Esquadra de la re-
gió policial de Ponent i els sometents
Tram. 250-00050/10
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre els torns de servei, 
l’edat de jubilació i les armilles antibala dels agents dels 
Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00051/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la reclamació de l’in-
grés dels imports pendents de l’impost sobre grans establi-
ments comercials del 2001 ençà
Tram. 250-00052/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la inserció sociolaboral 
de les persones en risc d’exclusió social
Tram. 250-00053/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la constitució del Con-
sell Català de l’Empresa
Tram. 250-00054/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
projecte de llei de polígons industrials
Tram. 250-00055/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
directiva europea del temps de treball i la normativa sobre 
drets laborals i salut i seguretat en el treball
Tram. 250-00056/10
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31
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Proposta de resolució sobre la coordinació de les 
polítiques actives d’ocupació i els ajuts econòmics d’acom-
panyament
Tram. 250-00057/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la crisi econòmica i fi-
nancera i el finançament de Catalunya
Tram. 250-00061/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre els serveis sanitaris 
nocturns del CAP L’Arboç
Tram. 250-00063/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’explota-
ció i el tractament de recursos minerals a la serra de la Tos-
sa d’Algerri
Tram. 250-00064/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’edifici de l’Escola An-
geleta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00065/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’aturada del procés de 
venda d’accions d’Ecoparc de Residus Industrials, SA
Tram. 250-00066/10
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la paralització del pro-
cés de venda d’Ecoparc de Residus Industrials, SA
Tram. 250-00067/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre la cancel·lació de l’aco-
miadament dels interins de les oficines de treball del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i sobre la renovació del Programa 
d’orientació professional
Tram. 250-00068/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el Pla especial de la 
central de biomassa de Juneda
Tram. 250-00069/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
estratègic del clúster de la fusta al Solsonès i sobre l’aprova-
ció del Pla de política forestal
Tram. 250-00070/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el tancament de Table-
ros Tradema, SL, de Solsona
Tram. 250-00071/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’accés a l’assistència 
sanitària del Servei Català de la Salut
Tram. 250-00073/10
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el Centre de Creació i 
Pensament Contemporani Can Xalant, de Mataró
Tram. 250-00074/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola de Vall·llobrega
Tram. 250-00075/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el pagament de nòmi-
nes pendents del director de l’Arxiu Comarcal del Montsià i 
sobre l’actualització del conveni signat amb l’Ajuntament d’-
Amposta i el Consell Comarcal del Montsià el 2010
Tram. 250-00076/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
obres de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00077/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Els Aigüerols, a Santa Perpètua de Mogoda
Tram. 250-00078/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Es-
cola Pau Casals, de Rubí
Tram. 250-00079/10
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola El Bosc, a Rubí, i sobre el manteniment dels centres 
educatius emplaçats en mòduls prefabricats
Tram. 250-00080/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció d’una planta de tractament i valorització de residus 
industrials a Forallac i sobre l’acompliment del Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals 
de Catalunya
Tram. 250-00081/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el pressupost de la 
Casa Reial
Tram. 250-00083/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre els imports no abonats 
als propietaris expropiats per la construcció de la carretera 
C-31 entre la Tallada d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 250-00084/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la inclusió de Torelló 
a la línia 3 de rodalia i sobre la venda de bitllets en aquesta 
estació
Tram. 250-00085/10
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35



11 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 22

SUMARI 5

Proposta de resolució sobre la desprogramació de-
finitiva del projecte per al tancament de l’autovia orbital de 
Barcelona
Tram. 250-00086/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la modificació dels cri-
teris d’atorgament de permisos de lactància i reduccions de 
jornada per a tenir cura de fills menors de sis anys al perso-
nal del Departament d’Ensenyament
Tram. 250-00087/10
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre les donacions de sang
Tram. 250-00088/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la situació dels treba-
lladors de Gallostra, SA de Pineda de Mar
Tram. 250-00089/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
centre de l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00090/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la declaració de cadu-
citat del permís d’investigació d’hidrocarburs atorgat a Tere-
do Oils Limited Segunda Sucursal en España
Tram. 250-00091/10
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P-3 a l’Escola de Can Periquet i sobre la construcció 
d’un institut escola a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00092/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció de cen-
tres d’atenció primària als barris de Pardinyes i dels Magra-
ners, de Lleida
Tram. 250-00093/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre les actuacions per 
a garantir la seguretat viària en l’accés des de la carretera 
C-12 a l’Escola Alba, de Corbins
Tram. 250-00094/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’Observatori Nacional 
de Política Agroalimentària
Tram. 250-00095/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la declaració de la por-
talada romànica de Santa Maria de Ripoll com a Patrimoni 
de la Humanitat de la Unesco
Tram. 250-00096/10
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’estudis 
per a determinar el cabal necessari per al reg de la zona re-
gable del Ter, aigües avall del Pasteral
Tram. 250-00097/10
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la implantació de la 
jornada intensiva a instituts d’educació secundària el curs 
2012-2013
Tram. 250-00098/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’inici dels tràmits per 
a la construcció d’una escola d’educació infantil i primària 
a Abrera
Tram. 250-00099/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la realització d’una 
campanya de seguretat viària amb relació al manteniment 
dels vehicles
Tram. 250-00100/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el millorament dels 
trams de carretera amb més sinistralitat segons l’estudi Eu-
roRAP
Tram. 250-00101/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre els aparcaments per a 
transportistes a l’autopista AP-7
Tram. 250-00102/10
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme del Govern sobre els ingressos recaptats i les inver-
sions i les despeses corrents fetes a Barcelona del 2007 al 
2012
Tram. 250-00103/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
via de connexió entre Igualada i la ronda Sud d’aquesta ciu-
tat
Tram. 250-00104/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’adscripció dels al-
bergs a la Direcció General de Turisme
Tram. 250-00105/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre el personal de les ofici-
nes de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana a l’exterior
Tram. 250-00106/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre l’homologació directa 
de la titulació d’enginyer tècnic al grau d’enginyeria
Tram. 250-00107/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infra-
estructures de telefonia mòbil a la carretera C-31 al pas pel 
Baix Llobregat
Tram. 250-00108/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infra-
estructures de telefonia mòbil a la xarxa de trens de rodalia 
i regionals
Tram. 250-00109/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei d’urgències de pediatria permanent al Prat de Llobregat
Tram. 250-00110/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el restabliment dels 
dos equips d’urgències localitzades del Consorci Sanitari 
del Solsonès
Tram. 250-00111/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment de la seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63 en-
tre Salt i Amer
Tram. 250-00112/10
Presentació p. 53
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Proposta de resolució sobre el finançament de les 
escoles bressol municipals
Tram. 250-00113/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pro-
grama únic de gestió de residus de Catalunya i sobre l’ela-
boració d’una llei per a implantar el sistema de devolució, 
dipòsit i retorn
Tram. 250-00114/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
a l’estació depuradora d’aigües residuals de l’Alt Maresme 
Nord, a Pineda de Mar, per a aïllar-ne els motors
Tram. 250-00115/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
plantilla de professors dels centres públics
Tram. 250-00116/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la regularització de la 
paga extraordinària no satisfeta als empleats públics
Tram. 250-00117/10
Presentació p. 57

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

Projecte de decret de creació del Col·legi de Dietis-
tes-Nutricionistes de Catalunya
Tram. 259-00001/10
Tramitació p. 58
Termini de formulació d’objeccions p. 58

Projecte de decret de creació del Col·legi d’Enòlegs 
i Enòlogues de Catalunya
Tram. 259-00002/10
Tramitació p. 58
Termini de formulació d’objeccions p. 58

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
52/2007, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’esta-
bleixen mesures a favor dels qui van patir persecució o vio-
lència durant la guerra civil i la dictadura
Tram. 270-00001/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 58

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi de la seguretat viària
Tram. 252-00005/10
Proposta al Ple p. 59

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els casos de corrup-
ció vinculats al sistema de concessions administratives
Tram. 300-00001/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre les mesures contra la 
corrupció i per la transparència
Tram. 300-00002/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut
Tram. 300-00003/10
Presentació p. 59

Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica i 
els objectius de dèficit públic
Tram. 300-00004/10
Presentació p. 60

Interpel·lació al Govern sobre els processos de pri-
vatització de la titularitat o la gestió d’empreses públiques
Tram. 300-00005/10
Presentació p. 60

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00006/10
Presentació p. 60

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la pobresa in-
fantil a Catalunya
Tram. 360-00008/09
Tramitació en Comissió p. 60

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de 
l’infant
Tram. 360-00001/10
Tramitació en Comissió p. 60

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Dies reservats per a les reunions de les comissions
Tram. 244-00003/10
Acord p. 61

Fixació de la setmana en què ha de tenir lloc la re-
unió mensual de la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 244-00004/10
Acord p. 62

Composició de la Comissió de Control de la Inicia-
tiva Legislativa Popular
Designació de membres p. 62

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Renúncia de la condició de diputat p. 62

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 62

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Generalitat davant el Ple perquè informi sobre els casos de 
corrupció relacionats amb els partits polítics que donen su-
port al Govern
Tram. 361-00001/10
Sol·licitud p. 63
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb el conseller de la Presidència sobre l’acord pre-
vi a la vista del judici del cas Pallerols
Tram. 354-00023/10
Canvi de Comissió tramitadora p. 63

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè expliqui els criteris, els objectius i les prio-
ritats d’acció d’Ofideute i les polítiques de mediació pública 
per a resoldre la situació dels afectats pel deute hipotecari
Tram. 356-00017/10
Sol·licitud p. 63

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

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura per a informar sobre els ob-
jectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00004/10
Substanciació p. 63

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre els objectius i les actuacions del 
departament
Tram. 355-00010/10
Substanciació p. 63

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre els ob-
jectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00011/10
Substanciació p. 64

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 5
Convocada per al dia 13 de febrer de 2013 p. 64

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta 
per a l’elaboració d’una proposició de llei
Tram. 202-00014/10
Sol·licitud p. 64

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta 
per a l’elaboració d’una proposició de llei
Tram. 202-00015/10
Sol·licitud p. 65

Escrit de renúncia de la condició de diputat
Presentació p. 66

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Suplència en l’exercici de les funcions de la vice-
presidenta del Govern pel conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 330-00003/10
Presentació p. 66

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern
Tram. 330-00004/10
Presentació p. 67

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera
Acord p. 67

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de manteniment i reparació 
de les instal·lacions de l’edifici del Parlament de Catalunya
Tram. 615-00001/10
Anunci p. 68
Nomenament de la Mesa de contractació p. 69
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 200-00001/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern
Tram. 202-00001/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposició de llei de prohibició de prospec-
cions i explotacions d’hidrocarburs no con-
vencionals per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 202-00002/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposició de llei de derogació de l’article 41 
de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, finan-
ceres i administratives i de creació de l’im-
post sobre les estades en establiments tu-
rístics
Tram. 202-00003/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposició de llei de protecció civil de Ca-
talunya
Tram. 202-00004/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposició de llei dels serveis de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments de la Gene-
ralitat
Tram. 202-00005/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposició de llei de la biodiversitat i el pa-
trimoni natural
Tram. 202-00006/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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Proposició de llei de transparència i accés a 
la informació
Tram. 202-00007/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, d’educació
Tram. 202-00008/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposició de llei del mínim vital garantit
Tram. 202-00010/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1336 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Laura Massana Mas, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenten la proposició de llei sobre el Mínim Vital 
Garantit

Memòria justificativa

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei és garantir que 
totes les persones tinguin les necessitats bàsiques co-
bertes per una vida digna: alimentació, ingressos mí-
nims, habitatge i subministraments principals, dirigi-
da a persones sense ingressos estables que es trobin en 
situació de risc de pobresa o exclusió social.

Necessitat i incidència social

La crisis amb tots els afectes associats com l’incre-
ment de l’atur sense precedents, la creixent privació 
material i la pèrdua de la llar per a moltes persones i 
les retallades en inversió social pública està incremen-

tant el col·lectiu de persones i famílies que viuen per 
sota dels llindar de la pobresa.

El Mínim Vital Garantit té com a finalitat donar res-
posta a les necessitats bàsiques d’una part de la ciuta-
dania catalana que amb independència de la seva situ-
ació social veuen com la manca de feina o de llar els 
aboca a una situació d’exclusió econòmica que els con-
dueix cap a la marginalitat.

Normativa afectada

Llei 10/1997 de 3 de juliol, de la renda mínima d’in-
serció.

Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals i finan-
ceres i administratives i de creació de l’impost sobre 
estades en establiments turístics.

Exposició de motius

Catalunya viu avui una situació d’emergència social, 
per l’augment de l’atur, de les desigualtats i de la po-
bresa. El 21.9% dels catalans i catalanes viuen amb 
rendes inferiors al llindar de la pobresa i la taxa de 
pobresa infantil es situa en un 28%. A Catalunya hi 
ha 232.300 llars sense cap ingrés –un increment del 
48% respecte el 2010–. La taxa d’atur es situa en un 
22.6%, i la juvenil en un 51.59%. Cada dia 100 perso-
nes perden la prestació d’atur. Es produeixen 102 des-
nonaments al dia a Catalunya.

Avui tothom pot caure en el pou de la pobresa. Hi ha 
nous perfils de pobresa, persones que mai havien ima-
ginat ser pobres i que de sobte es que es queden sense 
feina, desprès perden la prestació, no poden pagar hi-
poteca i perden o han perdut casa seva. I amb el temps 
el que era un problema d’origen laboral acaba sent un 
problema d’atur de llarga durada que es cronifica i 
acaba esdevenint un problema social.

És evident que la pobresa té un component estructural 
–en ple creixement econòmic la taxa de pobresa no va 
baixar del 17%– però lligat a un model socioeconòmic 
que arrossega un important dèficit social, un subde-
senvolupament social com a conseqüència del retard 
en el desenvolupament de l’Estat de benestar i la feble-
sa de les polítiques socials malgrat les passes endavant 
que es van produir durant el Govern d’esquerres a la 
Generalitat de Catalunya.

La pobresa no té un arrel únicament econòmica, sinó 
que està relacionada amb altres factors com l’habitat-
ge, la salut, la formació o l’educació, polítiques públi-
ques que han patit retallades substancials els darrers 
anys.

La pobresa és un greu problema cada vegada més 
abandonat pels governs de la austeritat, deixat a mans 
dels ens locals i del tercer sector social que intenten 
salvar la deixadesa en les responsabilitats de les admi-
nistracions autonòmica i estatal.
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És en aquest context on es formula la Llei del Mínim 
Vital Garantit, una llei que asseguri que totes les per-
sones tindran assegurades les necessitats bàsiques en 
els aspectes essencials per a una vida digna: alimen-
tació, ingressos mínims, habitatge i subministraments 
principals, dirigida a persones sense ingressos estables 
que es trobin en situació de risc de pobresa o exclusió 
social, tal i com es recull en el Títol I d’aquesta llei.

Aquesta llei, per tant, determina i desenvolupa els 
quatre eixos que configuren el Mínim Vital Garantit 
i el conjunt de mesures de rescat social que es con-
sideren imprescindibles en aquest moment, i que, en 
síntesis són: 

a) La Renda Garantida de Ciutadania en els termes 
previstos en l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia Ca-
talunya.

b) L’accés a aliments saludables necessaris per a la 
subsistència; la millora i potenciació de la distribució 
d’aliments i l’aprofitament de productes consumibles 
però no comercialitzables.

c) La disponibilitat dels subministraments mínims bà-
sics d’aigua i energia –per enllumenat, calefacció i per 
cuinar– en termes d’habitabilitat, salubritat i higiene.

d) La disponibilitat d’un habitatge o un allotjament 
digne, en cas de pèrdua de l’habitatge habitual per ra-
ons d’insuficiència de recursos o de desnonaments.

Cadascun d’aquests eixos es desenvolupa en un títol 
específic, alguns amb diversos capítols.

El Títol II de la Llei recull la creació d’una Renda Ga-
rantida de Ciutadania –RGC– en els termes de l’arti-
cle 24.3 de l’Estatut d’Autonomia. La proposta de la 
RGC té com a finalitat donar resposta a les necessi-
tats bàsiques d’una gran part de la ciutadania catala-
na que amb independència de la seva situació social 
veuen com la manca de feina o de llar els aboca a una 
situació d’exclusió econòmica que els condueix cap a 
la marginalitat.

La RGC es configura com un dret de ciutadania, sub-
jectiu i exigible per llei, de tot individu a disposar 
d’uns ingressos bàsics. Podran tenir accés totes aque-
lles persones que acreditin uns ingressos econòmics 
inferiors a l’Indicador de Renda de Suficiència –IRSC.

El Títol III regula el Dret a l’Alimentació. L’alimenta-
ció és un dret humà reconegut internacionalment (arti-
cle 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans) 
amb totes les implicacions que se’n puguin derivar en 
el plànol, polític, jurídic i econòmic per tal de reacci-
onar davant el problema de la fam i assegurar una dis-
tribució equitativa dels aliments.

El dret a l’alimentació és reconegut explícitament en 
la constitució de molts països, en el cas d’Europa, va 
associat principalment a disposar d’una renda mínima 
que en permeti la seva satisfacció i asseguri una vida 
digna.

La Generalitat de Catalunya té la competència en l’es-
tabliment de les polítiques socials de lluita contra la 
fam i la pobresa, i ha de ser garant del dret a l’alimen-
tació arreu de Catalunya per mitjà de l’establiment 
d’un sistema d’ingressos mínims.

La crisi econòmica unida a la política d’austeritat dels 
darrers dos anys (reducció en les beques menjador o 
la limitació en l’accés a la renda mínima d’inserció) 
han provocat un increment de serveis de beneficència: 
menjadors socials, i ajuts d’urgència social que mal-
grat asseguren la supervivència no garanteixen ni l’au-
tonomia ni els drets i el benestar de les persones.

Tanmateix la urgència social davant la que ens trobem 
ens porta a plantejar temporalment el reforç de les par-
tides econòmiques destinades a la distribució d’ali-
ments, menjadors socials i beques menjador.

És voluntat també d’aquesta Llei conscienciar a la ciu-
tadania vers els malbaratament ferotge d’aliments, 
vers la contradicció de tenir persones que no tenen co-
bertes les necessitats bàsiques d’alimentació mentre 
que encara un gran nombre de comerços, principal-
ment cadenes i superfícies mitjanes i grans d’alimen-
tació, retiren i llencen aliments en bon estat, seguint 
les exigències dels mercats, els hàbits de consum, de-
fectes d’envasat i les normatives de caducitat i de con-
sum preferent.

Aquesta situació, més que mai, atenta contra l’ètica, la 
solidaritat i els drets humans, és imprescindible trobar 
solucions alternatives a aquesta dinàmica il·lògica de 
malbaratament d’aliments, mentre que per contra hi ha 
persones que no poden accedir a una alimentació ni 
tan sols de subsistència.

El Document de Bases del Pacte per a la Lluita contra 
la pobresa a Catalunya esmenta com un dels eixos de 
treball per a la lluita contra la pobresa la cobertura de 
les necessitats bàsiques d’alimentació.

El document de propostes per a la lluita contra la po-
bresa i per a la inclusió social a Catalunya preveu dins 
la mesura nº 6 de «Millorar l’atenció social a determi-
nats col·lectius en situació o risc d’exclusió»: Garan-
tir l’eficàcia i l’eficiència dels serveis que cobreixen les 
necessitats bàsiques d’alimentació (serveis de distribu-
ció d’aliments).

La Generalitat de Catalunya, juntament amb les prin-
cipals entitats que gestionen bancs d’aliments i altres 
agents del món alimentari, han constituït la Taula 
d’Excedents Alimentaris a fi de millorar i potenciar 
els serveis de distribució d’aliments entre els col·lectius 
més desafavorits i homogeneïtzar i optimitzar les di-
ferents sistemàtiques existents avui dia des de bancs 
d’aliments fins a lots d’aliments o economats socials.

En aquesta línia la present llei pretén d’una banda ho-
mogeneïtzar la distribució d’aliments i millorar aspec-
tes organitzatius que permetin una millor gestió, la co-
ordinació entre entitats i serveis socials bàsics arreu de 
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Catalunya. Per això es proposa l’elaboració del model 
del Servei de distribució d’aliments i la seva inclusió a 
la Cartera de Serveis Socials.

També cal avançar en accions de conscienciació a les 
empreses per promocionar les donacions i millorar 
l’aprofitament dels excedents alimentaris mitjançant la 
signatura de convenis amb més empreses distribuïdo-
res i comerços per l’aprofitament dels productes con-
sumibles però no comercialitzables.

En el Títol IV s’estableix el dret als subministraments 
bàsics per la llar i fa una crida a les administracions 
públiques competents per lluitar contra la pobresa 
energètica.

L’Electricitat, l’aigua i el gas són un servei públic bàsic 
i només el control públic permet garantir la universali-
tat del servei, l’equitat i la progressivitat de les tarifes.

La crisis econòmica unida a l’encariment dels preus 
en els subministraments agreuja la dificultat d’afron-
tar la factura energètica de les classes socials més vul-
nerables. En aquest sentit, observem que mentre ajun-
taments i entitats socials han hagut d’incrementar les 
partides d’ajudes destinades a urgència social i concre-
tament les referides al pagament de factures de gas, 
llum i aigua, les grans companyies de subministra-
ment continuen obtenint beneficis milionaris i orde-
nant el tall de subministres per deutes irrisoris.

Segons càlculs de la Creu Roja en els darrers dos anys 
el gas ha pujat un 22%, la bombona de butà un 23%, la 
llum un 34% i l’aigua el 8.5%.

Totes les companyies subministradores asseguren dis-
posar de bonus socials per a les famílies més desfavo-
rides però no només són insuficients sinó que sovint 
estableixin requisits que provoquen que qui més ho 
necessiti es quedi fora.

Urgeix doncs una modificació en la regulació del sis-
tema de subministraments bàsics de la llar per tal d’in-
cloure un mecanisme en què es primi l’estalvi i es 
penalitzi el consum ineficient, tot garantint que les ta-
rifes no siguin objecte de mercat, establint preus soci-
als i elements de fiscalitat energètica favorables per a 
les famílies amb baixos ingressos econòmics.

En aquest sentit, el títol IV regula el preu social en els 
subministraments bàsics de les llars amb poder adquisi-
tiu reduït i, en particular per a les famílies en risc d’ex-
clusió social a més d’establir uns criteris clars, trans-
parents i homogenis per a la seva concessió basats en 
la renda familiar. Aquest preu social no implicarà una 
despesa pressupostària extraordinària per a les admi-
nistracions públiques competents i tampoc es podrà re-
percutir sobre la resta d’usuaris, correrà doncs a càrrec 
de les companyies subministradores d’energia.

Per últim el títol V proclama el dret a disposar d’un 
allotjament digne per mitjà de la constitució del fons 
català d’habitatges per emergències socials. Així ma-

teix també s’incorpora la suspensió de desnonaments 
d’habitatge de titularitat o gestió pública, sempre que 
es tracti d’habitatge habitual i quan el deutor es trobi 
en situació d’insolvència sobrevinguda.

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

Proposició de llei 

Títol I. Mínim Vital garantit

Article 1. Objecte

1.1. Aquesta Llei té per objecte establir, a Catalunya, 
el Mínim Vital Garantit i les mesures de rescat soci-
al, enteses com aquell conjunt de polítiques públiques, 
modificacions legislatives i demés mesures necessàri-
es per evitar l’exclusió social dels ciutadans i ciutada-
nes, per fer efectiu el dret una vida digna i saludable, 
i garantir l’accés a aquells serveis, subministraments i 
prestacions que són condicions prèvies i bàsiques per 
l’efectivitat dels drets humans fonamentals recollits en 
els tractats internacionals aplicables a Catalunya, en la 
Carta europea dels drets humans, i desenvolupats en 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006.

1.2. Tenen dret a accedir al Mínim Vital Garantit totes 
aquelles persones residents a Catalunya que es trobin 
en situació de risc de pobresa o exclusió social, entesa 
com la situació en que no disposin d’ingressos sufici-
ents per a cobrir les necessitats bàsiques, personals i 
del seu nucli de convivència familiar, ni de patrimoni 
realitzable amb que puguin cobrir-les.

1.3. Les administracions públiques catalanes, Genera-
litat de Catalunya i administracions locals, en el marc 
de les respectives competències, amb aplicació dels 
mitjans de cooperació i col·laboració interadministrati-
va i les transferències de recursos públics que resultin 
necessaris, han de garantir, en els termes i condicions 
fixats en aquesta llei: 

a) La Renda Garantida de Ciutadania en els termes 
previstos en l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia Ca-
talunya.

b) L’accés a aliments saludables necessaris per a la 
subsistència; la millora i potenciació de la distribució 
d’aliments i l’aprofitament de productes consumibles 
però no comercialitzables.

c) La disponibilitat dels subministraments mínims bà-
sics d’aigua i energia –per enllumenat, calefacció i per 
cuinar– en termes d’habitabilitat, salubritat i higiene.

d) La disponibilitat d’un habitatge o un allotjament 
digne, en cas de pèrdua de l’habitatge habitual per ra-
ons d’insuficiència de recursos o de desnonaments.

1.4. Les empreses públiques o privades, organismes i 
entitats que presten els serveis i subministraments de-
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finits com a bàsics i formant part del Mínim Vital Ga-
rantit en aquesta llei, sigui quin sigui el règim jurídic 
en que els prestin, queden subjectes a garantir els sub-
ministraments i la prestació dels serveis fins els límits 
i en les condicions definits com a mínims garantits, 
sense poder interrompre’ls o excloure a ningú per raó 
de retards, insuficiència o impossibilitat de pagament 
de preus, tarifes o cànons per part de les persones que 
reuneixin les condicions que es determinen.

Títol II. Renda Garantida de Ciutadania

Article 2. Objecte

Aquesta llei té per objecte regular el dret a una Ren-
da Garantida de Ciutadania en els termes previstos en 
l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

La Renda Garantida de Ciutadania es configura com 
un dret de ciutadania, subjectiu i exigible per llei, de 
tot individu a disposar d’uns ingressos bàsics, però su-
ficients, que garanteixin la cobertura de les necessitats 
econòmiques imprescindibles per dur una vida digna a 
les persones que es troben en situació de pobresa.

Article 3. Definició i Contingut

La Renda Garantida de Ciutadania consisteix en una 
prestació econòmica de caràcter periòdic a la qual tin-
dran accés totes aquelles persones que acreditin uns 
ingressos econòmics inferiors a l’Indicador de Renda 
de Suficiència –IRSC.

Té caràcter complementari i/o subsidiari a d’altres 
fonts d’ingressos fins a la quantia equivalent a l’Indi-
cador de Renda de Suficiència –IRSC– i no està condi-
cionada a la participació en itineraris per a la inserció 
social i/o laboral, sens perjudici de la voluntat de la 
persona titular.

La Renda Garantida de Ciutadania no està subjecte a 
suficiència pressupostària.

Article 4. Criteris d’Accés

Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania totes 
aquelles persones que acreditin, durant els 4 mesos an-
teriors a la sol·licitud, un nivell d’ingressos econòmics 
del nucli familiar o de convivència inferior a l’Índex 
de Suficiència de Recursos de Catalunya –ISRC–, es-
tablert anualment en la Llei de Pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Reglamentàriament s’establiran els requisits i obliga-
cions de les persones potencialment beneficiàries.

Article 5. Quantia i pagament de la prestació

La quantia mensual de la prestació econòmica en el 
cas d’una única persona consisteix en la diferència en-
tre la suma de rendes i l’indicador de renda de sufici-
ència de Catalunya –IRSC–.

Prenent com a base l’any 2012, per una única persona 
el límit mensual de rendes per accedir a la RGC seria 
de 569.12 euros mensuals, 7.967,73 euros anuals, i per 
sota d’aquesta quantitat es tindria dret a percebre una 
prestació equivalent a la resta entre la totalitat d’in-
gressos personals i l’IRSC.

En el cas d’un nucli familiar o de convivència, el límit 
de rendes és igual a la totalitat de l’IRSC per al primer 
membre, més el 60% de l’IRSC per al segon membre 
que integri el nucli familiar o de convivència, 50% per 
al tercer membre, 40% per al quart membre i a partir 
del cinquè membre i successius serà del 30%.

El pagament es realitza per 12 mensualitats.

El pagament d’aquesta prestació li correspon al De-
partament de Benestar i Família, es fa per mesos ven-
çuts i directament al titular per transferència bancària, 
sense que es puguin produir endarreriments. Excep-
cionalment, aquest pagament es pot fer a l’entitat que 
atengui a la persona destinatària o a una tercera per-
sona que la/les representin, quan això pugui assegu-
rar-ne la finalitat.

Article 6. Durada de la prestació

La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciu-
tadania es percebrà mentre es mantingui la situació 
d’insuficiència de rendes i es compleixen amb els cri-
teris d’accés i els requisits i obligacions previstos.

Amb independència de que la persona titular comu-
niqui qualsevol canvi en la seva situació personal, ca-
da dos anys la persona titular haurà d’acreditar que es 
manté la situació de necessitat que atorga el dret de a 
la percepció.

Article 7. Finançament

La Generalitat de Catalunya consignarà anualment en 
la Llei de Pressupostos una partida específica pel fi-
nançament íntegre de la RGC que podrà ser ampliada 
en funció del nombre de persones beneficiàries i les 
necessitats detectades.

La consignació d’aquesta partida no exclou les aporta-
cions econòmiques que puguin fer les administracions 
locals, estatals o europees.

Article 8. Gestió i Organització

La titularitat i gestió de la RGC correspon a la Gene-
ralitat de Catalunya sens perjudici de les competències 
de les administracions locals en la seva tramitació i de 
les organitzacions del tercer sector sense afany de lu-
cre degudament acreditades.

El Departament de Benestar i Família és el responsa-
ble en matèria de presentació de sol·licituds, concessió 
i pagament de la prestació a les persones beneficiàries.

Via reglamentària s’establiran els mecanismes de co-
ordinació Interdepartamental i interadministratius que 
assegurin una implementació òptima de la present Llei.
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Títol III. Dret a l’Alimentació

Article 9. Pla de xoc per garantir el dret a 
l’alimentació

Davant l’increment de necessitats en la cobertura de 
les necessitats d’alimentació els Pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya consignaran, mitjançant el 
Contracte Programa amb els ens locals, i almenys du-
rant els propers 5 anys, partides específiques dirigides 
a cofinançar els serveis socials bàsics d’ajuntaments i 
consells comarcals per a la cobertura d’aquestes ne-
cessitats, i de les entitats del tercer sector concertades 
per al servei de menjador social garantint la coordi-
nació amb els respectius serveis socials del territori. 
Aquestes partides, en cap cas es podran veure dismi-
nuïdes metre duri la situació de crisi.

Per tal de pal·liar altres mancances en l’àmbit del dret 
a l’alimentació la Generalitat de Catalunya es compro-
met a no reduir en els proper 5 anys el programa de 
beques menjador destinat a l’alumnat en edat escolar 
obligatòria que pertany a famílies en situacions socio-
econòmiques precàries.

Article 10. Cobertura de les necessitats 
bàsiques d’alimentació

Per tal de garantir l’eficàcia i l’eficiència dels serveis 
que cobreixen necessitats bàsiques d’alimentació la 
Generalitat de Catalunya elaborarà el model de serveis 
de distribució d’aliments d’acord amb els ens locals i 
les entitats socials col·laboradores, i l’incorporarà a la 
Cartera de serveis socials.

Aquest model ha de permetre millorar els aspectes or-
ganitzatius, una millor gestió dels serveis de distribu-
ció d’aliments i una òptima coordinació entre els ser-
veis socials bàsics i les entitats dels tercer sector.

Paral·lelament la Generalitat de Catalunya promourà 
un Reglament per a les cadenes de distribució d’ali-
ments aptes pel consum que eviti que aquesta acabin 
als contenidors. L’esmentat reglament incorporarà ac-
cions dirigides a: 

a) La potenciació dels sistemes d’obtenció d’aliments 
mitjançant les donacions i l’aprofitament dels aliments 
no comercialitzables.

b) La realització d’accions de conscienciació a les em-
preses per promocionar les donacions.

c) L’aprofitament dels excedents alimentaris mitjan-
çant: 

– La signatura de convenis amb més empreses distri-
buïdores i comerços per l’aprofitament dels productes 
consumibles però no comercialitzables.

– Convenis amb empreses transformadores (sucs, con-
serves, congelats...) per l’aprofitament de productes 
frescos que per la seva escassa durabilitat no es poden 
distribuir sense transformar.

– La disponibilitat d’instal·lacions que permetin man-
tenir en condicions els productes frescos o que reque-
reixen ser conservats en fred. Una possibilitat és fer-ho 
mitjançant la concentració dels punts de distribució.

– L’optimització d’aquells aspectes logístics que per-
metin una distribució més ràpida dels productes no co-
mercialitzables per la proximitat de sobrepassar la da-
ta de consum preferent o de caducitat.

d) Un règim sancionador dirigit a les empreses ali-
mentàries.

Títol IV. Drets als subministraments bàsics de 
la llar

Capítol I. Subministrament d’aigua

Article 11. Pel que es modifica l’article 69 del 
Text refós de la legislació en matèria d’aigües 
a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2003 

1. Es dóna el següent redactat a l’article 69 del Text 
refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003: 

69.1. Es crea un nou tram de consum de fins a 6 m3 
per habitatge familiar de fins a 3 membres de la uni-
tat familiar, que té el caràcter de dotació bàsica social 
i el tipus de gravamen aplicable serà la tarifa social 
de 0,35 euros per metre cúbic. En aquest tram de tari-
fa per dotació bàsica social seran d’aplicació les am-
pliacions de metres cúbics per nombre de residents i 
per raó de minusvalia que es contemplen a l’apartat 3 
d’aquest article.

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 69 del Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent: 

69.2. El tipus de gravamen aplicable al volum d’aigua 
consumit que excedeix la dotació bàsica social de 6 m3 
per habitatge és, amb caràcter general, de 0,5056 eu-
ros per metre cúbic i s’afecta dels coeficients següents: 

a) Consum mensual entre 7 i 10 metres cúbics: 1.

b) Consum mensual entre 10 i 15 metres cúbics: 4.

c) Consum mensual superior a 18 metres cúbics: 8.

3. Es modifica l’apartat 3 de l’article 69 del Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent: 

69.3. En el cas que el nombre de persones que viuen 
en un habitatge sigui superior a tres, són d’aplicació 
els trams i coeficients que es fixen en la següent taula: 
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Núm. persones per habitatge (n) Base imposable mensual (m3)

01.01.2012

Núm. persones per habitatge (n)  Base imposable mensual (m3)

01.01.2012 1r. Tram 2n. Tram 3r. Tram 4t. Tram

Fins a 3 persones < = 6 > 10 < = 15 > 15 < = 18 > 18

4 persones < = 8 > 13 < = 20 > 20 < = 24 > 24

5 persones < = 10 > 16 < = 25 > 25 < = 30 > 30

6 persones < = 12 > 19 < = 30 > 30 < = 36 > 36

7 persones < = 14 > 22 < = 35 > 35 < = 42 > 42

n persones < = 3n > 3n < = 5n > 5n < = 6n > 6n

A més del que estableixen els paràgrafs anteriors, gau-
deixen d’una ampliació de 3 metres cúbics mensuals 
addicionals les persones amb un grau de disminució 
superior al 75 per cent, reconegut per una resolució de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

4. Es modifica l’apartat 8 de l’article 69 del Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, apro-
vat pel Decret legislatiu 3/2003 que resta redactat de la 
manera següent: 

69.8. En el cas que el conjunt dels residents en un 
mateix habitatge no disposin d’ingressos mensuals 
regulars iguals al resultat de multiplicar el l’índex 
de suficiència de rendes vigent en cada exercici, pel 
nombre de residents, no els serà d’aplicació el cà-
non de sanejament en la part corresponent a la do-
tació bàsica social calculada en els termes previstos 
en l’apartat 1. d’aquest article, en tant dita situació 
es mantingui.

Les empreses subministradores d’aigua potable no 
podran interrompre ni clausurar el subministrament 
d’aigua potable per raó de manca de pagament de 
les tarifes de subministrament als domicilis en que 
es donin les circumstàncies previstes en l’apartat 
4.1.d’aquest article, i quin consum mensuals sigui 
igual o inferior a la dotació bàsica social calculada 
en la forma prevista en l’apartat 69.1.a, en tant dita 
situació es mantingui.

Perquè siguin d’aplicació les exempcions de paga-
ment del cànon i de garantia de manteniment del sub-
ministrament del consum bàsic social, les persones 
afectades podran acreditar-ho, en qualsevol moment, 
davant la companyia subministradora, aportant el in-
forme dels serveis socials locals o de la Generalitat o 
els justificants d’ingressos laborals o d’organisme ofi-
cial de prestació o d’ocupació pertinent. Correspondrà 
a l’empresa subministradora el posar en coneixement 
de l’Agència Catalana de l’Aigua dites circumstànci-
es, aportant copia de la documentació justificativa així 
com de comprovar periòdicament si es mantenen les 
circumstàncies socials que ho justifiquin.

Capítol II. Subministraments energètics

Article 12. Garantia de subministraments 
energètics mínims

1. El Govern de la Generalitat de Catalunya establirà, 
en el termini de 3 mesos, un sistema públic de preu so-
cial en els subministraments bàsics per a la llar d’elec-
tricitat, gas natural i gas butà, amb la fixació d’uns 
consums mínims vitals en còmput mensual, en funció 
del nombre de components de la llar i de les estacions 
de l’any, de forma que es fixin consums mínims di-
ferents, en funcions de la climatologia, corresponent  
–com a mínim a dos períodes anuals: d’abril a setem-
bre i d’octubre a març.

2. El preu social de l’energia es dirigirà a famílies amb 
poder adquisitiu reduït i en risc d’exclusió social. El 
Govern establirà reglamentàriament el sistema d’accés 
que es basarà principalment en criteris de renda fa-
miliar.

3. Les empreses subministradores d’energia, electrici-
tat i gas natural, no podran interrompre ni clausurar 
dits subministrament per raó de manca de pagament 
dels preus, tarifes, cànons o impostos associats, als 
domicilis en que es donin les circumstàncies previstes 
en els apartats 1 i 2 d’aquest article, i quins consums 
mensuals siguin iguals o inferiors a la dotació bàsi-
ca social calculada en la forma prevista en l’apartat 1 
d’aquest article, en tant dita situació es mantingui.

4. El cost pressupostari extraordinari del preu social 
correrà a càrrec del sector empresarial.

Títol V. Allotjament Digne

Article 13. Constitució del fons català 
d’habitatges per emergències socials

1. Es constitueix el fons català d’habitatges per emer-
gències socials, per a ser destinats a garantir el dret 
a disposar d’un allotjament digne a totes les persones 
que es vegin privats del seu habitatge habitual per raó 
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de desnonaments hipotecaris, arrendaticis o procedi-
ments similars, o que no puguin accedir per primera 
vegada a un habitatge per manca d’ingressos suficients 
o per trobar-se en situació d’exclusió social.

2. Queden afectes al fons català d’habitatges per emer-
gències socials, a més dels que actualment ja estan 
destinats a emergències socials, habitatges dotacionals 
i similars, els següents: 

a) Els habitatges situats dins del territori de Catalunya 
que siguin transferits a la SAREB procedents d’enti-
tats nacionalitzades en virtut de l’article 48.1 del Re-
al Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de las sociedades de 
gestión de activos, i que reuneixin les condicions mí-
nimes d’habitabilitat. A efectes de nodrir aquest fons 
el govern establirà els convenis necessaris amb el go-
vern de l’Estat i amb el que calgui directament amb la 
referida societat.

b) Els habitatges propietat de les entitats participades 
pel FROB que no estiguin incloses en l’artícle 48.1 del 
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el 
que se establece el régimen jurídico de las sociedades 
de gestión de activos, i que reuneixin les condicions 
mínimes d’habitabilitat. A efectes de nodrir aquest 
fons el govern establirà els convenis necessaris amb 
el govern de l’Estat i amb el que calgui directament 
amb el FROB.

c) Els habitatges desocupats que siguin titularitat de 
la Generalitat de Catalunya, de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge, de les administracions locals de Catalu-
nya o de les empreses publiques o participades, que 
reuneixin les condicions mínimes d’habitabilitat i no 
estiguin ja adjudicades o en procés d’adjudicació.

d) Els habitatges buits quin dret d’ús s’obtingui com a 
conseqüència de l’aplicació dels mecanismes previstos 
en l’article 42 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre 
del Dret a l’Habitatge per evitar l’incompliment de la 
funció social de la propietat.

3. Tots els actius que passin a integrar el Fons català 
d’habitatges per emergències socials, es destinaran a 
habitatge públic en règim de lloguer, per un termini 
mínim de cinc anys.

4. Els imports de la renta mensual del arrendament 
no podran ser superiors al 30% dels ingressos men-
suals efectius de l’arrendatari. En cas que el destina-
tari de l’habitatge no disposi de ingressos suficients 
per garantir el mínim vital, el preu de l’arrendament 
serà cobert a càrrec de les prestacions per al paga-
ment del lloguer establertes en l’apartat 3 l’article 
72 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret a 
l’Habitatge.

5. Els habitatges afectes al fons català d’habitatges per 
emergències socials, seran gestionats per mitjà dels 
corresponents convenis amb els Ajuntaments i amb 
les organitzacions socials sense ànim de lucre espe-

cialitzades en dotació i administració d’habitatges so-
cials.

6. Les entitats titulars dels habitatges referits al apartat 
2 d’aquest articles, tant publiques com privades, hau-
ran de dotar-se d’un pla anual d’inversions per dotar de 
les degudes condicions d’habitabilitat aquells habitat-
ges que, formant part del seu patrimoni o havent-los 
estat transferides, no reuneixin dites condicions, als 
efectes que es puguin incorporar quan abans al fons 
català d’habitatges per emergències socials.

Article 14. Suspensió de desnonaments d’habitatges de 
titularitat o gestió pública.

Es suspendran de forma automàtica i indefinida tots 
els procediments de desnonaments d’habitatges pú-
blics, o gestionats per administracions o empreses  
públiques o per empreses o entitats sense ànim de lu-
cre que rebin ajuts públics, tant en règim de lloguer 
com d’accés diferit a la propietat, que afectin a habitat-
ges que constitueixin el domicili habitual del deutor o 
dels seus familiars directes, en cas de separació, divor-
ci o trencament de parella de fet, en tots els supòsits en 
que concorrin les següents circumstàncies: 

1. Quan el deutor es trobi en una situació d’insolvència 
sobrevinguda que li impossibiliti fer front al pagament 
del arrendament o de la part del preu ajornat i no dis-
posi d’un altre habitatge amb el que pugui satisfer el 
seu dret a disposar d’un habitatge digne.

2. La suspensió s’haurà d’acordar per l’administració 
actuant competent, ja sigui la titular de l’habitatge o 
la que hagi assumit la gestió o concedit els ajuts o sub-
vencions, tan bon punt ho demani el deutor afectat o 
els familiars referits en el paràgraf anterior, havent-hi 
prou amb una declaració responsable de la concurrèn-
cia de les circumstàncies previstes a l’apartat anterior.

3. També podran formular dita petició els serveis so-
cials de les administracions competents o les entitats 
socials sense ànim de lucre que prestin assistència a 
les persones afectades.

4. Els titulars dels habitatges objecte de la petició de 
suspensió, disposaran de quinze dies per comprovar 
la certesa de la situació de necessitat i les dades que 
la sustentin. Cas de demostrar-se documentalment que 
no concorren les causes previstes per acordar la sus-
pensió, ho comunicaran al interessat i es prosseguirà 
el procediment administratiu o judicial que correspon-
gui.

5. La suspensió del desnonament o llançament es man-
tindrà en tant es mantinguin les circumstàncies que 
l’han justificat.

6. Mentre es mantingui la situació contemplada en 
aquest article, els habitatges que quedin inclosos en 
l’àmbit de la suspensió es regiran pel previst pels habi-
tatges afectes al fons català d’habitatges per emergèn-
cies socials.
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Disposició transitòria única

Les persones que a l’entrada en vigor d’aquesta llei si-
guin titulars de la Renda Mínima d’Inserció passen 
automàticament a percebre la Renda Garantida de 
Ciutadania.

En el termini de 3 mesos, des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern establirà les mesures d’acom-
panyament de caràcter voluntàries per a aquelles per-
sones titulars de la Renda Garantida de Ciutadania 
que es vulguin acollir.

Disposició derogatòria única

Es deroga la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació 
de la renda mínima d’inserció així com totes les modi-
ficacions legislatives posteriors.

Disposicions finals

Primera

Es faculta al Govern de la Generalitat per a dictar, 
en el termini de 3 mesos, des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, les normes necessàries per a desenvo-
lupar-la i aplicar-la.

Segona

Els preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Tercera

Aquesta Llei entra en vigor el dia després de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Laura 
Massana Mas, diputada del GP d’ICV-EUiA 

Proposició de llei de la renda garantida de 
ciutadania
Tram. 202-00011/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1342 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Laura Massana Mas, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 100.b del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposició de llei sobre Renda Garantida de 
Ciutadania següent: 

Antecedents

Objecte de la proposició de llei

L’objecte d’aquesta proposició de llei és crear la Renda 
Garantida de Ciutadania.

Capacitat normativa

L’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
estableix que «les persones o les famílies que es tro-
ben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una 
renda garantida de ciutadania que els asseguri els mí-
nims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que 
legalment s’estableixen»

Necessitat i incidència social

La crisis amb tot els afectes associats com l’increment 
de l’atur sense precedents, la creixent privació materi-
al i la pèrdua de la llar per a moltes persones i les reta-
llades en inversió social pública estan incrementant el 
col·lectiu de persones i famílies que viuen per sota del 
llindar de la pobresa.

La proposta de la Renda Garantida de Ciutadania té 
com a finalitat donar resposta a les necessitats bàsi-
ques d’una gran part de la ciutadania catalana que 
amb independència de la seva situació social veuen 
com la manca de feina o de llar els aboca a una situ-
ació d’exclusió econòmica que els condueix cap a la 
marginalitat.

Exposició de motius 

El Decret 144/1990 establia el Programa Interdeparta-
mental de la renda mínima d’inserció (PIRMI), amb la 
principal de garantir uns ingressos mínims a persones 
amb insuficiència de rendes lligat a la seva inserció so-
cial i laboral. Posteriorment es van introduir dues mo-
dificacions mitjançant els decrets 213/1991 i 228/1995.
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A partir del Pla Integral de Lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social, aprovat pel Govern l’any 1995, s’ela-
bora la Llei 10/1997 de 3 de juliol, de la renda mínima 
d’inserció on es reconeix el dret de caràcter universal 
garantit pel sistema de serveis socials de responsabili-
tat pública.

L’Acord estratègic 2005-2007 per a la internacionalit-
zació, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’Economia catalana, amb l’objectiu d’adaptar l’RMI 
als nous perfils d’exclusió de Catalunya, emplaçava a 
l’establiment d’una renda que garanteixi uns ingressos 
de supervivència a aquelles persones en situació d’ex-
clusió i que, per raons de salut, edat o altres aspectes 
socials, no poden desenvolupar els itineraris de l’RMI 
(Renda Mínima d’Inserció).

L’Acord estratègic 2008-2011 per a la internacionalit-
zació, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’Economia catalana ja recull en la mesura nº 102 el 
redisseny de l’RMI i l’impuls de mesures alternatives 
o complementàries per assegurar que tothom pugui 
accedir a una renda garantida de ciutadania, amb in-
dependència de les seves possibilitats d’inserció en el 
mercat de treball.

En paral·lel s’aprovava el Decret Llei 1/2010, de 12 de 
gener, de modificació de la Llei 10/1997, de 3 de juli-
ol, de la renda mínima d’inserció, mitjançant el qual 
el Govern modificava a la baixa el còmput d’ingres-
sos per accedir a l’RMI responent d’aquesta manera 
a la necessitat de flexibilització mentre es mantingués 
la situació de crisis econòmica i mantenint d’aquesta 
manera el compromís de garantia d’ingressos mínims.

Malauradament les darreres modificacions legislati-
ves entorn la renda mínima d’inserció representen un 
brusc retrocés en l’assoliment d’una Renda Garantida 
de Ciutadania. El Decret 384/2011 de desplegament de 
la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’in-
serció, la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fis-
cals i financeres, i més recentment la Llei 5/2012, de 
20 de març, de mesures fiscals, financeres i adminis-
tratives, estableixen nous requisits i criteris per acce-
dir a la prestació que trenquen amb el consens social 
entorn l’RMI, d’entre els quals destaquen: l’expulsió 
del programa de les persones que presentin únicament 
problemàtica laboral, la limitació de la percepció a 5 
anys, s’incrementa el període de càlcul de la valoració 
dels ingressos per accedir-hi, es vincula la seva con-
cessió a disponibilitats pressupostàries i es canvia el 
sentit del silenci administratiu. S’elimina, per tant, la 
universalitat de la renda mínima d’inserció i el caràc-
ter de dret reconegut per Llei des de l’any 1997.

Així, en un context d’augment de la pobresa a Cata-
lunya s’han adoptat una sèrie de mesures que limiten 
l’abast de la RMI sense haver previst ni implementat 
mecanismes alternatius de protecció.

Aquests canvis legislatius coincideixen en el moment 
en què més falta fa garantir un sistema d’ingressos mí-

nims com a resposta urgent davant la pobresa. La cri-
sis amb tot els afectes associats com l’increment de 
l’atur sense precedents, la creixent privació material 
i la pèrdua de la llar per a moltes persones i les reta-
llades en inversió social pública estan incrementant el 
col·lectiu de persones i famílies que viuen per sota del 
llindar de la pobresa.

Els indicadors de distribució personal de la renda (Ín-
dex GINI i 80/20) confirmen que s’obre una escletxa 
entre els assalariats de Catalunya en la que es redueix 
el tram mitjà i s’incrementen les famílies que guanyen 
més i aquelles que guanyen menys, posant de manifest 
la inexistència de polítiques redistributives i l’avenç 
cap a una model dual de ciutadania, on els drets vin-
dran determinats per la renda de les famílies.

La proposta de la Renda Garantida de Ciutadania té 
com a finalitat donar resposta a les necessitats bàsi-
ques d’una gran part de la ciutadania catalana que 
amb independència de la seva situació social veuen 
com la manca de feina o de llar els aboca a una situ-
ació d’exclusió econòmica que els condueix cap a la 
marginalitat.

L’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
estableix que «les persones o les famílies que es tro-
ben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una 
renda garantida de ciutadania que els asseguri els mí-
nims d’una vida digna, d’acord amb les condicions que 
legalment s’estableixen»

L’Article 25.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
estableix que «l»es persones excloses del mercat de 
treball perquè no han pogut accedir-hi o reinserir-s’hi 
i que no disposen de mitjans de subsistència propis te-
nen dret a percebre prestacions i recursos no contribu-
tius de caràcter pal·liatiu, en els termes que estableixen 
les lleis.

L’article 37.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
posa de manifest que la regulació essencial i el des-
envolupament directe dels drets reconeguts en l’àmbit 
civil i social s’han de fer per llei del Parlament.

L’article 42.1. i 2 de l’Estatut d’Autonomia insta els po-
der públics a promoure polítiques públiques que fo-
mentin la cohesió social i vetllar per la plena integra-
ció social, econòmica i laboral de les persones i dels 
col·lectius més necessitats de protecció, especialment 
dels que es troben en situació de pobresa i de risc d’ex-
clusió social.

D’acord amb l’article 166.1.a) la Generalitat de Cata-
lunya té competència exclusiva en matèria de serveis 
socials que inclou, entre d’altres, la regulació i l’orde-
nació de l’activitat de serveis socials, les prestacions 
tècniques i les prestacions econòmiques amb finali-
tat assistencial o complementàries d’altres sistemes de 
previsió pública.

La Renda Garantida de Ciutadania està en consonàn-
cia amb l’Estratègia Europea per al creixement i l’ocu-
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pació 2020 que estableix com a objectiu la promoció 
de la integració social, i en particular la reducció de la 
pobresa i el foment de la cohesió social.

La proposta que es presenta no es tracta d’una renda 
bàsica, doncs no es concedeix pel sol fet de ser un ciu-
tadà o ciutadana, sinó que resta condicionada a l’abs-
ència d’un determinat nivell d’ingressos o de mitjans 
per aconseguir-los.

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

Proposició de llei

Article 1. Objecte i finalitat de la llei

Aquesta llei té per objecte regular el dret a una Ren-
da Garantida de Ciutadania en els termes previstos en 
l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

La Renda Garantida de Ciutadania té com a finalitat 
donar una resposta urgent a la pobresa que permeti su-
perar la carència econòmica.

Article 2. Definició i contingut

La Renda Garantida de Ciutadania es configura com 
un dret de ciutadania, subjectiu i exigible per llei, de 
tot individu a disposar d’uns ingressos bàsics, però 
suficients, que garanteixin la cobertura de les neces-
sitats econòmiques imprescindibles per dur una vi-
da digna a les persones que es troben en situació de 
pobresa.

La Renda Garantida de Ciutadania consisteix en una 
prestació econòmica de caràcter periòdic a la qual tin-
dran accés totes aquelles persones que acreditin uns 
ingressos econòmics inferiors a l’Indicador de Renda 
de Suficiència –IRSC.

Té caràcter complementari i/o subsidiari a d’altres 
fonts d’ingressos fins a la quantia equivalent a l’IRSC i 
no està condicionada a la participació en itineraris per 
a la inserció social i/o laboral, sens perjudici de la vo-
luntat de la persona titular.

La Renda Garantida de Ciutadania no està subjecte a 
suficiència pressupostària.

Article 3. Criteris d’accés 

Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania totes 
aquelles persones que acreditin, durant els 4 mesos an-
teriors a la sol·licitud, un nivell d’ingressos econòmics 
del nucli familiar o de convivència inferior a l’Índex 
de Suficiència de Recursos de Catalunya –ISRC, esta-
blert anualment en la Llei de Pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Per a l’exercici 2012, la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat fixa el valor de l’indicador de renda de sufici-

ència de Catalunya en 7.967,73 euros en còmput anual, 
que es corresponen amb 569,12 euros si el còmput és 
mensual (per 14 pagues).

Article 4. Requisits i obligacions

Tenen dret a la Renda Garantida de Ciutadania les 
persones en les quals concorrin les circumstàncies se-
güents: 

a) Tenir una edat compresa entre els 18 i els 65 anys, 
amb l’excepció dels menors emancipats.

b) Residir legalment a Catalunya, amb l’excepció de 
dones reagrupades que perdin la seva condició de resi-
dent degut a un procés de separació o divorci.

c) Acreditar una residència continuada a Catalunya, 
com a mínim d’1 any, exceptuant les dones que hagin 
patit violència de gènere i el col·lectiu de persones re-
tornades.

Les absències degudament comunicades que no supe-
rin 1 mes en el període de 12 mesos no computaran 
com a sortida del territori català.

Els titulars de la Renda garantida de Ciutadania estan 
obligats a: 

a) Aplicar la Renda Garantida de Ciutadania a les fina-
litats corresponents.

b) Sol·licitar qualsevol altre prestació o subsidi que li 
pogués correspondre durant el cobrament de la pres-
tació econòmica de la renda garantida de ciutadania 
i fer-lo efectiu, sens perjudici de regularització de les 
quanties percebudes un cop s’aprovi l’altre prestació o 
subsidi.

c) Comunicar a l’entitat gestora que correspongui, en 
el termini d’un mes, els canvis de situació personal o 
patrimonial que d’acord amb aquesta Llei puguin mo-
dificar, suspendre o extingir la prestació.

d) Facilitar la tasca de les persones que han d’avalu-
ar-ne la situació i col·laborar en tot moment.

e) No rebutjar una oferta de treball adequada al per-
fil acadèmic i professional de la persona titular de la 
RGC sempre que la retribució no es vegi greument 
afectada per les despeses de transport o d’altres tipus 
que comporti la seva acceptació.

f) Residir a Catalunya de manera permanent en el pe-
ríode en que es sigui titular de la RGC. Les absències 
degudament comunicades que no superin 1 mes en el 
període de 12 mesos no computaran com a sortida del 
territori català.

Article 5. Presentació de la sol·licitud

La presentació de la sol·licitud d’accés a la RGC es re-
alitzarà als ens locals, al Departament de Benestar i 
Família o a les entitats degudament acreditades.
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La sol·licitud podrà ser presentada per la persona be-
neficiària o per la tercera persona que legalment la re-
presenti.

Article 6. Resolució

És competència del Departament de Benestar i Famí-
lia resoldre els expedients de sol·licitud de la RGC així 
com les resolucions de modificació, suspensió o extin-
ció del dret.

En un termini de 30 dies des de la data de presentació 
de la sol·licitud els Departament de Benestar i Família 
emetrà resolució expressa acceptant o denegant l’ex-
pedient. Si passat aquest termini no existeix una reso-
lució en fer s’aplicarà el silenci administratiu positiu i 
s’entendrà acceptada la sol·licitud.

Article 7. Recursos

Contra la resolució d’aprovació, de denegació, de mo-
dificació, de suspensió o d’extinció de la renda mínima 
d’inserció, la persona sol·licitant pot interposar recurs 
davant el departament competent.

Article 8. Quantia 

La quantia mensual de la prestació econòmica en el 
cas d’una única persona consisteix en la diferència en-
tre la suma de rendes i l’indicador de renda de sufici-
ència de Catalunya –IRSC–.

Prenent com a base l’any 2012, per una única persona 
el límit mensual de rendes per accedir a la RGC seria 
de 569.12 euros mensuals, 7.967,73 euros anuals, i per 
sota d’aquesta quantitat es tindria dret a percebre una 
prestació equivalent a la resta entre la totalitat d’in-
gressos personals i l’IRSC.

En el cas d’un nucli familiar o de convivència, el límit 
de rendes és igual a la totalitat de l’IRSC per al primer 
membre, més el 60% de l’IRSC per al segon membre 
que integri el nucli familiar o de convivència, 50% per 
al tercer membre, 40% per al quart membre i a partir 
del cinquè membre i successius serà del 30%.

IRSC Límit de rendes

Per 1 persona 1 7.967,73 euros/any

Per 2 persones 1.6 12.748,36 euros/any

Per 3 persones 2.1 16.732,23 euros/any

Per 4 persones 2.5 19.919,32 euros/any

Per 5 persones 2.8 22.309,64 euros/any

Per 6 persones 3.1 24.699,96 euros/any

Etc.

Per al càlcul dels ingressos del nucli familiar o de con-
vivència es tindran en compte la totalitat de rendes de 

les persones que l’integren i el patrimoni del que dis-
posen amb l’excepció de l’habitatge habitual.

En el cas de dones víctimes de violència es computa-
ran com a ingressos del nucli familiar o de convivèn-
cia els ingressos de la dona i de les persones que esti-
guin al seu càrrec.

Article 9. Pagament

El pagament de la prestació econòmica s’ha d’efectu-
ar un cop acordada la concessió de la prestació, amb 
efecte des de la data d’entrada de la sol·licitud al regis-
tre corresponent de la Generalitat de Catalunya.

El pagament es realitza per 12 mensualitats.

El pagament d’aquesta prestació li correspon al De-
partament de Benestar i Família, es fa per mesos ven-
çuts i directament al titular per transferència bancària, 
sense que es puguin produir endarreriments. Excep-
cionalment, aquest pagament es pot fer a l’entitat que 
atengui a la persona destinatària o a una tercera per-
sona que la/les representin, quan això pugui assegu-
rar-ne la finalitat.

Article 10. Durada

La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciu-
tadania es percebrà mentre es mantingui la situació 
d’insuficiència de rendes i es compleixen amb els cri-
teris d’accés i els requisits i obligacions previstos en 
els articles 3 i 4 de la present llei.

Amb independència de que la persona titular comu-
niqui qualsevol canvi en la seva situació personal, ca-
da dos anys la persona titular haurà d’acreditar que es 
manté la situació de necessitat que atorga el dret de a 
la percepció. Reglamentàriament s’establiran els crite-
ris per fer efectiva aquesta comprovació.

Article 11. Modificació, suspensió i extinció

1. La persona titular de la RGC comunicarà qualsevol 
modificació en el còmput d’ingressos del nucli famili-
ar o de convivència que afectin a la quantia de la pres-
tació econòmica.

La modificació de la quantia de la prestació econòmi-
ca de la RGC sorgirà efectes econòmics en la data en 
que es registri l’increment o reducció d’ingressos del 
nucli familiar o de convivència; en cas de registra un 
saldo a favor del titular que no es correspongui haurà 
de retornar la diferència indegudament cobrada.

2. La prestació econòmica de la RGC es podrà sus-
pendre per: 

a) la percepció amb caràcter temporal d’ingressos eco-
nòmics de la persona o del nucli familiar o de convi-
vència per import superior al establerts com a límit de 
rendes en l’article 3.



11 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 22

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 21

b) No respondre, de manera justificada, als reque-
riments de l’òrgan competent en fer el seguiment de 
l’acreditació de situació de necessitat que atorga el dret 
a la prestació.

c) No tramitar qualsevol altre prestació o subsidi que li 
pogués correspondre durant el cobrament de la presta-
ció econòmica de la RGC.

3. La prestació econòmica de la RGC es podrà extin-
gir per: 

a) incomplir els requisits i obligacions establerts en 
l’article 4.

b) No comunicar a l’entitat gestora que correspongui, 
en el termini d’un mes, els canvis de situació personal 
o patrimonial que provoquin la perduda del dret a la 
RGC, havent de retornar les quantitats indegudament 
cobrades.

Article 12. Finançament

La Generalitat de Catalunya consignarà anualment en 
la Llei de Pressupostos una partida específica pel fi-
nançament íntegre de la RGC que podrà ser ampliada 
en funció del nombre de persones beneficiàries i les 
necessitats detectades.

La consignació d’aquesta partida no exclou les aporta-
cions econòmiques que puguin fer les administracions 
locals, estatals o europees.

Article 13. Gestió i organització

La titularitat i gestió de la RGC correspon a la Gene-
ralitat de Catalunya sens perjudici de les competències 
de les administracions locals en la seva tramitació i de 
les organitzacions del tercer sector sense afany de lu-
cre degudament acreditades.

El Departament de Benestar i Família és el responsa-
ble en matèria de presentació de sol·licituds, concessió 
i pagament de la prestació a les persones beneficiàries.

Via reglamentària s’establiran els mecanismes de co-
ordinació Interdepartamental i interadministratius que 
assegurin una implementació òptima de la present 
Llei.

Article 14. Protecció de dades

Les dades personals i els informes socials necessaris 
per accedir a la RGC s’han de limitar als imprescin-
dibles.

En aplicació de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’oc-
tubre, de regulació del tractament automatitzat de les 
dades de caràcter personal, i la Llei de l’estat 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu co-
mú, totes les persones i organismes que intervinguin 
en qualsevol actuació referent a la RGC son obligats 
a vetllar perquè es mantingui la reserva sobre les da-

des confidencials i la identitats dels destinataris, a fi de 
salvaguardar el dret a la intimitat d’aquestes persones.

Disposició transitòria única

Les persones que a l’entrada en vigor d’aquesta llei si-
guin titulars de la Renda Mínima d’Inserció passen 
automàticament a percebre la Renda Garantida de 
Ciutadania.

En el termini de 3 mesos, des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern establirà les mesures d’acom-
panyament de caràcter voluntàries per a aquelles per-
sones titulars de la Renda Garantida de Ciutadania 
que es vulguin acollir.

Disposició derogatòria única

Es deroga la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació 
de la renda mínima d’inserció així com totes les modi-
ficacions legislatives posteriors.

Disposicions finals

Primera

Es faculta al Govern de la Generalitat per a dictar, 
en el termini de 3 mesos, des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, les normes necessàries per a desenvo-
lupar-la i aplicar-la.

Segona

El Govern ha d’habilitar per a cada exercici pressupos-
tari els crèdit oportuns en els corresponent projecte de 
llei de pressupostos per garantir l’aplicació d’aquesta 
Llei.

Tercera

Aquesta Llei entra en vigor l’1 de gener de 2014.

Els preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als pressupostos de la 
Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos, corresponent a l’exer-
cici pressupostari immediatament posterior a l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Laura 
Massana Mas, diputada del GP d’ICV-EUiA
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Proposició de llei de transparència i accés a 
la informació pública
Tram. 202-00014/10

Iniciativa legislativa del conjunt dels grups par-
lamentaris

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de fe-
brer de 2013, a sol·licitud del GP de Convergència i 
Unió, GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, GP 
Socialista, GP del Partit Popular de Catalunya, GP 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa i GP de Ciutadans, i atesa la voluntat con-
cordant de la Junta, de conformitat amb els antecedents 
i amb l’article 117.1 del Reglament, ha acordat que la 
Comissió d’Afers Institucionals nomeni una ponència, 
en què tinguin representació tots els grups parlamenta-
ris, per a redactar una Proposició de llei de transparèn-
cia i accés a la informació pública (tram. 202-00014/10).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català

N. de la R: La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.

Proposició de llei electoral de Catalunya
Tram. 202-00015/10

Iniciativa legislativa del conjunt dels grups par-
lamentaris

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de fe-
brer de 2013, a sol·licitud del GP de Convergència i 
Unió, GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, GP 
Socialista, GP del Partit Popular de Catalunya, GP 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa i GP de Ciutadans, i atesa la voluntat con-
cordant de la Junta, de conformitat amb els antece-
dents i amb l’article 117.1 del Reglament, ha acordat 
que la Comissió d’Afers Institucionals nomeni una po-
nència, en què tinguin representació tots els grups par-
lamentaris, per a redactar una Proposició de llei elec-
toral de Catalunya (tram. 202-00015/10).

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

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

N. de la R: La sol·licitud es reprodueix en la secció 
4.67.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el deute de la 
Generalitat amb les entitats del tercer sec-
tor social
Tram. 250-00001/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la política del 
Departament d’Interior i les actuacions dels 
Mossos d’Esquadra amb relació a les mobi-
litzacions ciutadanes
Tram. 250-00002/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre els orienta-
dors i els promotors ocupacionals del Servei 
d’Ocupació de Catalunya
Tram. 250-00003/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute a les entitats del tercer sector so-
cial
Tram. 250-00005/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del tipus reduït de l’impost sobre el va-
lor afegit en el sector de l’horticultura orna-
mental
Tram. 250-00006/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei d’autobusos que connecti el 
Vendrell amb Tarragona i amb Barcelona
Tram. 250-00007/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre les gestions per 
a la parada de l’Euromed a l’estació de l’Al-
dea-Amposta-Tortosa
Tram. 250-00008/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la substitució 
progressiva dels dispositius Wi-Fi a les es-
coles públiques i concertades
Tram. 250-00009/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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Proposta de resolució sobre el restabliment 
del servei nocturn d’ambulància a Cornude-
lla de Montsant
Tram. 250-00010/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres per a evitar les inundacions al bar-
ranc de Barenys, a Reus
Tram. 250-00011/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa de consum i competència en 
la venda i la distribució de cítrics del Baix 
Ebre i el Montsià
Tram. 250-00012/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la prestació 
del servei ferroviari entre Lleida, Tarragona i 
Barcelona amb els combois adequats
Tram. 250-00013/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei nocturn d’urgències del CAP L’Ar-
boç i l’augment del servei d’ambulàncies 
que depenen de l’Hospital del Vendrell
Tram. 250-00015/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la prohibició de 
prospeccions i explotacions d’hidrocarburs 
no convencionals per mitjà de fracturació hi-
dràulica
Tram. 250-00017/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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Proposta de resolució sobre el tancament 
del dipòsit controlat de residus de les Valls, 
a Santa Maria de Palautordera
Tram. 250-00018/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
les bases de la subvenció per al pagament 
d’urgències socials amb contraprestacions 
de caràcter social del Consorci d’Atenció a 
les Persones de l’Alt Urgell
Tram. 250-00019/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
cicle formatiu públic d’elaboració de pro-
ductes alimentaris i l’impuls d’un centre d’in-
novació i formació ocupacional públic del 
sector agroalimentari a la comarca d’Osona
Tram. 250-00020/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
comarca del Bages en el Pla d’iniciatives de 
dinamització comarcal
Tram. 250-00021/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a garantir les competències en matèria 
d’autonomia personal i atenció a la depen-
dència davant la reforma de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 250-00022/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
del 75% del salari mínim interprofessional 
als centres especials de treball i sobre la 
continuïtat dels serveis d’integració laboral 
de persones amb discapacitat
Tram. 250-00023/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la creació d’una 
aula activa del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya a Vic
Tram. 250-00024/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la conversió de 
la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga, 
en institut i sobre l’agilitació dels tràmits per 
a iniciar la construcció del nou edifici
Tram. 250-00025/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la 
concessió del servei d’Aigües Ter Llobregat 
i sobre el subministrament d’aigua a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00026/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a evitar la sinistralitat a la car-
retera C-55 al Bages
Tram. 250-00027/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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Proposta de resolució sobre el trasllat de 
l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona a 
l’edifici de la Chartreuse
Tram. 250-00028/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Llei 17/2007, de mesures fiscals i finan-
ceres, amb relació al cobrament als rama-
ders de la taxa sanitària dels escorxadors
Tram. 250-00029/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre les obres de 
descontaminació del pantà de Flix
Tram. 250-00030/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la suspensió 
del Pla director urbanístic per al desenvolu-
pament d’infraestructures viàries, ferroviàri-
es i logístiques a les comarques de l’Alt Pe-
nedès i el Baix Penedès
Tram. 250-00031/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la disposició addicional desena de la Llei 
10/2001, del Pla hidrològic nacional, i l’apro-
vació del Pla integral de protecció del delta 
de l’Ebre
Tram. 250-00032/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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Proposta de resolució sobre la Caixa Laie-
tana
Tram. 250-00034/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la 
concessió del servei d’Aigües Ter Llobregat 
i sobre el subministrament d’aigua a la regió 
metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00035/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la 
concessió del servei d’Aigües Ter Llobregat 
i sobre el subministrament d’aigua a la regió 
metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00036/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la negociació 
amb l’empresa Sonae per al manteniment de 
les instal·lacions i la venda de l’empresa Ta-
bleros Tradema, de Solsona
Tram. 250-00037/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el finançament 
il·legal d’Unió Democràtica de Catalunya
Tram. 250-00038/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’aturada de les 
obres d’edificació de la finca de Can Junca-
della, a Lloret de Mar
Tram. 250-00039/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el canvi de de-
nominació de la biblioteca municipal de 
Castelldefels
Tram. 250-00040/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del submarí Ictineu 3
Tram. 250-00041/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
investigació per la intervenció policial da-
vant les protestes per un desnonament a 
Salt
Tram. 250-00042/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la supressió 
dels privilegis de les confessions religioses
Tram. 250-00043/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’assumpció de 
diverses competències executives en matè-
ria de seguretat
Tram. 250-00044/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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Proposta de resolució sobre l’accés als ser-
veis bàsics per a les persones que facin un 
tancament en dependències de la Generali-
tat o en altres establiments públics
Tram. 250-00045/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la creació de pa-
trulles conjuntes entre la policia local de Cas-
telldefels i el Cos Nacional de Policia de l’Estat
Tram. 250-00046/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’oposició a 
l’enduriment del Codi penal
Tram. 250-00047/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
òrgan de representació política de relació 
amb el Baix Llobregat
Tram. 250-00048/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de telefèric que uneix Esparregue-
ra i Olesa de Montserrat
Tram. 250-00049/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
investigació sobre les relacions dels Mossos 
d’Esquadra de la regió policial de Ponent i 
els sometents
Tram. 250-00050/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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Proposta de resolució sobre els torns de 
servei, l’edat de jubilació i les armilles anti-
bala dels agents dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00051/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la reclamació 
de l’ingrés dels imports pendents de l’im-
post sobre grans establiments comercials 
del 2001 ençà
Tram. 250-00052/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la inserció so-
ciolaboral de les persones en risc d’exclusió 
social
Tram. 250-00053/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la constitució 
del Consell Català de l’Empresa
Tram. 250-00054/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de llei de polígons industrials
Tram. 250-00055/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la directiva europea del temps de treball i 
la normativa sobre drets laborals i salut i se-
guretat en el treball
Tram. 250-00056/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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Proposta de resolució sobre la coordina-
ció de les polítiques actives d’ocupació i els 
ajuts econòmics d’acompanyament
Tram. 250-00057/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la crisi econò-
mica i financera i el finançament de Catalu-
nya
Tram. 250-00061/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre els serveis sa-
nitaris nocturns del CAP L’Arboç
Tram. 250-00063/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’aturada de 
l’explotació i el tractament de recursos mi-
nerals a la serra de la Tossa d’Algerri
Tram. 250-00064/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’edifici de l’Es-
cola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00065/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’aturada del 
procés de venda d’accions d’Ecoparc de 
Residus Industrials, SA
Tram. 250-00066/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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Proposta de resolució sobre la paralització 
del procés de venda d’Ecoparc de Residus 
Industrials, SA
Tram. 250-00067/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la cancel·lació 
de l’acomiadament dels interins de les ofici-
nes de treball del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya i sobre la renovació del Programa 
d’orientació professional
Tram. 250-00068/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el Pla especial 
de la central de biomassa de Juneda
Tram. 250-00069/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla estratègic del clúster de la fusta al 
Solsonès i sobre l’aprovació del Pla de polí-
tica forestal
Tram. 250-00070/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el tancament 
de Tableros Tradema, SL, de Solsona
Tram. 250-00071/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre l’accés a l’as-
sistència sanitària del Servei Català de la 
Salut
Tram. 250-00073/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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Proposta de resolució sobre el Centre de 
Creació i Pensament Contemporani Can Xa-
lant, de Mataró
Tram. 250-00074/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola de Vall·llobrega
Tram. 250-00075/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
nòmines pendents del director de l’Arxiu Co-
marcal del Montsià i sobre l’actualització del 
conveni signat amb l’Ajuntament d’Amposta i 
el Consell Comarcal del Montsià el 2010
Tram. 250-00076/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les obres de l’Escola Xarau, de Cerda-
nyola del Vallès
Tram. 250-00077/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Els Aigüerols, a Santa Perpètua 
de Mogoda
Tram. 250-00078/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’Escola Pau Casals, de Rubí
Tram. 250-00079/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola El Bosc, a Rubí, i sobre el mante-
niment dels centres educatius emplaçats en 
mòduls prefabricats
Tram. 250-00080/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció d’una planta de tractament i va-
lorització de residus industrials a Forallac i 
sobre l’acompliment del Pla territorial sec-
torial d’infraestructures de gestió de residus 
municipals de Catalunya
Tram. 250-00081/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre el pressupost 
de la Casa Reial
Tram. 250-00083/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre els imports no 
abonats als propietaris expropiats per la 
construcció de la carretera C-31 entre la Ta-
llada d’Empordà i Torroella de Montgrí
Tram. 250-00084/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la inclusió de 
Torelló a la línia 3 de rodalia i sobre la venda 
de bitllets en aquesta estació
Tram. 250-00085/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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Proposta de resolució sobre la desprogra-
mació definitiva del projecte per al tanca-
ment de l’autovia orbital de Barcelona
Tram. 250-00086/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels criteris d’atorgament de permisos de 
lactància i reduccions de jornada per a tenir 
cura de fills menors de sis anys al personal 
del Departament d’Ensenyament
Tram. 250-00087/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.02.2013 al 20.02.2013).
Finiment del termini: 21.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Proposta de resolució sobre les donacions 
de sang
Tram. 250-00088/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1390 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Banc de Sang de Girona és el responsable de la pro-
moció de la donació de sang i derivats, de la logística 
de la recollida i del procés i garantia de suficiència als 
receptors.

La regió sanitària de Girona era el 2010 una de les re-
gions europees líder en donació amb un índex de 60 
donacions per cada 1.000 habitants quan la mitjana 
europea és de 47 donacions. El 2012 estàvem a 52 per 
1000. Les causes són múltiples i cal analitzar per tro-
bar accions positives de reversió.

Necessitem recuperar 3.670 bosses els propers dos 
anys, afirma el Dr. Joan Profitós, responsable del Banc 
de Sang gironí. Un de cada quatre persones que in-
gressa als hospitals d’aguts necessita sang o derivats.

Cal revertir la situació actual l’any 2013 amb accions 
que permetin treballar des de la proximitat amb les as-
sociacions de donants de sang de pobles i ciutats giro-
nins, amb delegats i voluntaris i alhora campanyes de 
recordatori i reforç com la donació del 2.0 recent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Promoure des de l’empresa pública Banc de Sang 
i Teixits a Girona, amb la Federació catalana de do-
nants de sang, les associacions gironines, els delegats/
delegades i els voluntaris, un pla d’acció regional per 
recuperar en dos anys, 2013 i 2014, els nivells de do-
nació entorn les 60 donacions per 1.000 habitants com 
teníem el 2010 i poder contribuir a la suficiència en les 
necessitats dels receptors a nivell de Catalunya.

2. Impulsar un nou pla de promoció 2013-2016 de la 
donació de sang, teixits, cordó umbilical, llet materna, 
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medul·la i òrgans a través de l’empresa Banc de Sang i 
Teixits, amb estratègies globals i locals.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu Marina Geli i Fàbrega
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la situació dels 
treballadors de Gallostra, SA de Pineda de 
Mar
Tram. 250-00089/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1411 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

L’empresa Gallostra S.A., ubicada al municipi de Pi-
neda de Mar, és una empresa especialitzada des del 
1860 en la fabricació de mitjons. L’empresa tèxtil més 
gran d’aquesta població que havia arribat a comptar 
amb més de 200 treballadors i treballadores.

Avui aquesta empresa es troba en concurs de creditors 
i els seus 123 treballadors reivindiquen els seus drets 
degut a que fa més de 8 mesos que no cobren els sa-
laris que els hi pertoquen i tampoc poden tramitar les 
prestacions d’atur.

Des de fa uns dies, els treballadors de l’empresa, molts 
dels quals porten més de 30 anys treballant en la ma-
teixa empresa, s’han tancat en l’edifici ubicat a la po-
blació de Pineda de Mar per tal de reivindicar els seus 
drets i pressionar al propietari a negociar.

Actualment, Pineda de Mar, és la població del Mares-
me amb més atur de la comarca. L’Alcalde del muni-
cipi, Xavier Amor, conscient de la situació, està fent 
costat a les 123 famílies per tal d’acompanyar-los en 
aquests moments difícils.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Que el Conseller Felip Puig, com a autoritat compe-
tent en matèria de relacions laborals, faci la mediació 
necessària amb l’empresa Gallostra S.A. per tal que es 
solucioni el més aviat possible la situació d’aquests tre-
balladors i treballadores.

2. Que posi en marxa polítiques actives d’ocupació es-
pecials i urgents per tal de donar resposta a aquestes 
123 persones que es queden a l’atur a través de plans 
d’ocupació extraordinaris o altres mesures que els per-
metin formar-se en nous sectors amb més possibilitats 
de generació d’ocupació.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu Alícia Romero Llano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou centre de l’Escola Angeleta Ferrer, 
de Mataró
Tram. 250-00090/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 1412 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Alícia Romero Llano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola pública Angeleta Ferrer de Mataró, hereva 
de l’escola «Nuestra Señora del Pilar», va iniciar l’any 
2002 el seu procés de consolidació com a centre edu-
catiu. El Govern del país, l’Ajuntament, l’equip direc-
tiu i les famílies d’aquella època van realitzar l’ingent 
tasca de convertir l’escola Angeleta Ferrer en una es-
cola de referència a la ciutat, fet que s’ha aconseguit 
sobradament.

Aquest patrimoni educatiu i cultural mereix el reco-
neixement també per les condicions materials on s’ha 
desenvolupat fins el dia 8 de novembre passat: un edi-
fici i instal·lacions que han esdevingut entranyables per 
a la comunitat educativa però que no reunien les mi-
llors condicions, per raons de deteriorament de l’es-
tructura de l’edifici, per a l’activitat escolar.

Fascicle segon
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El tancament sobtat de l’edifici i el trasllat a un nou 
espai en un altre barri de la ciutat, el passat dia 8 de 
novembre, per problemes estructurals, ha representat 
un trasbals important per a tota la comunitat educa-
tiva, tant pel claustre de mestres com sobre tot per 
les famílies, que han vist alterades de la nit al dia 
els seus hàbits diaris, sobretot tenint en compte que 
era una escola bàsicament de proximitat (el 80% de 
les famílies viuen en un radi aproximat de 500m a 
l’entorn del centre), on la majoria de nens i nenes hi 
accedien a peu, i on l’entorn hi jugava un paper im-
portant.

El centre de la ciutat ha de continuar comptant amb un 
projecte educatiu singular com el de l’Escola Angele-
ta Ferrer ja que realitza un servei fonamental per als 
ciutadans i ciutadanes de Mataró, com és el d’una es-
cola d’infantil i primària, pública i de qualitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a presentar, en el termini d’un 
mes, un pla d’inversió i de construcció del nou centre 
amb el compromís de construcció de la nova escola 
per al curs 2013-14, ubicada en els actuals terrenys si-
tuats a l’antiga fàbrica de paper de Can Fàbregas, entre 
els carrers Lepanto i Xurruca, propietat de l’Ajunta-
ment de Mataró i que aquest ja s’ha compromès a ce-
dir a la Generalitat.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC; 
Alícia Romero Llano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la declaració 
de caducitat del permís d’investigació d’hi-
drocarburs atorgat a Teredo Oils Limited Se-
gunda Sucursal en España
Tram. 250-00091/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1422 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat, Marc 
Vidal Pou, diputat, Laura Massana Mas, diputada del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació.

Exposició de motius

El 4 d’octubre de 2012 fou publicat al Diari Oficial de 
la Generalitat Acord GOV/93/2012, de 2 d’octubre pel 
qual s’atorga a la societat mercantil Teredo Oils Limi-
ted Segunda Sucursal en España un permís d’inves-
tigació d’hidrocarburs anomenat Ripoll, de 51.201,30 
ha. de superfície que afecta a les comarques del Ripo-
llès, Osona i la Garrotxa, en concret els termes mu-
nicipals d’Ogassa, la Vall de Bianya, Sant Pau de Se-
guries, Sant Joan de les Abadesses, Campdevànol, 
Sant Joan les Fonts, Ripoll, Riudaura, Olot, les Llos-
ses, Vallfogona de Ripollès, Santa Pau, la Vall d’en 
Bas, les Preses, Vidrà, Sant Feliu de Pallerols, Ribes 
de Freser, Santa Maria de Besora, Sora, Montesquiu, 
Sant Quirze de Besora, Sant Pere de Torelló, Orís i 
Santa Maria de Corcó, entre quines condicions figura 
que «6 El titular ha de començar els treballs d’investi-
gació dintre dels sis mesos següents a la publicació de 
l’atorgament en el DOGC. Amb aquest objectiu, en el 
termini de tres mesos ha de presentar el pla de labors 
d’investigació que s’ha de realitzar durant el primer 
any, que ha d’estar d’acord amb el pla general adjunt 
a la sol·licitud. Un mes abans de finalitzar cada any de 
vigència, ha de presentar, igualment, el pla de labors 
d’investigació per a l’any següent.»

Això vol dir que havien de presentar el pla de labors 
com a molt tard el 5 de gener de 2013, sense que consti 
que s’hagi presentat ni demanat cap pròrroga.

D’altra part, de forma incomprensible, el Departament 
d’Empresa i Ocupació va reduir la fiança inicial de 
protecció i restauració de medi natural pels treballs re-
latius als sondatges i cales d’investigació, que s’havia 
fixat en la quantitat de 5.818.688,00 euros (cinc mili-
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ons vuit cents divuit mil sis cents vuitanta vuit euros), 
que s’havia de constituir pel titular del dret miner en 
el termini de 30 dies des de la notificació de l’Acord 
del govern, i en tot cas, abans de l’inici de qualsevol 
activitat, d’acord amb el que preveu l’article 8 de la 
Llei 12/1981 i l’article 6.2 del Decret 343/1983, sense 
que tampoc consti que s’hagi constituït fins el present 
moment.

Tampoc consta que, fins el present moment, s’hagi 
emès el corresponent Informe mediambiental per part 
del Departament de Territori i Sostenibilitat d’acord 
amb el procediment previst per la Llei 12/1981, de 24 
de desembre i el Decret 343/1983, de 15 de juliol, el 
qual havia de determinar la fiança definitiva de pro-
tecció i restauració del medi natural afectat pels son-
datges.

Tampoc es té constància que l’empresa titular del dret 
miner hagi aportat el corresponent ‘Estudi d’Impacte 
Ambiental i el Programa de Restauració de cadascu-
na de les tasques a realitzar, quines tasques requerien 
l’emissió del corresponent informe mediambiental fa-
vorable, d’acord amb la Llei 12/1981, de 24 de desem-
bre i el Decret 343/1983, de 15 de juliol, per poder re-
visar el càlcul de la fiança, si s’escau.

Aquest permís d’exploració d’hidrocarburs, associada 
a la pràctica de la tècnica del fracking ha causat una 
greu preocupació al conjunt de la societat civil, admi-
nistracions locals, entitats cíviques i ecologistes i la 
majoria de forces polítiques de les comarques afecta-
des, tant pel secretisme com s’ha tramitat, per la man-
ca de consulta prèvia a les administracions locals dels 
territoris afectats com, en fi, per les injustificades fa-
cilitats i rebaixes de requisits que ha atorgat el govern 
de la Generalitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Declarar la caducitat, o en el seu cas, deixar sen-
se efecte el permís d’investigació d’hidrocarburs ano-
menat Ripoll, de 51.201,30 ha de superfície que afecta 
a les comarques del Ripollès i de la Garrotxa, ator-
gat per Acord GOV/93/2012, de 2 d’octubre la socie-
tat mercantil Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en 
España, i publicat al DOGC el 4 d’octubre de 2012, 
per haver incomplert la majoria de les condicions im-
posades en dita autorització, en especial les que fan 
referència a la presentació del pla de labors i consti-
tució de fiança dins del termini de sis mesos des de 
la publicació de l’acord, la no presentació dels demés 
estudis d’impacte ambiental i programa de restauració 
i la no constitució de fiança per respondre dels danys 
mediambientals.

2) Informar àmpliament a les administracions locals, 
entitats i organitzacions de la societat civil i forces po-
lítiques de les comarques afectades dels motius pels 
que el Govern de la Generalitat va concedir aquesta 
autorització i va reduir posteriorment la fiança

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Dolors Camats Luis portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Salvador 
Milà Solsona, diputat GP ICV-EUiA; Marc Vidal Pou, 
diputat GP ICV-EUiA; Laura Massana Mas, diputada 
del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P-3 a l’Escola de Can Periquet 
i sobre la construcció d’un institut escola a 
Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00092/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1430 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent.

Exposició de motius

L’escola Can Periquet a Palau-solità i Plegamans va 
ser inaugurada l’any 2008 com a conseqüència de l’in-
crement poblacional que va produir-se al municipi. 
Inicialment va ser construït un edifici per tal de fer 
possible l’oferta d’educació infantil i el primer cicle de 
primària, des d’aquella data l’escola es troba a l’espera 
de la construcció d’un segon edifici que farà possible 
oferir el segon cicle de primària i que va ser promès en 
iniciar-se la construcció de l’escola.

El dia 19 de setembre de 2011 els Serveis Territorials 
del Vallès Occidental varen convocar una reunió entre 
el director de l’IES Ramon Casas i Carbó, la direc-
tora de l’escola Can Periquet, un representant de cas-
cuna de les AMPA i un representant de l’Ajuntament. 
En aquesta s’informa que no es construirà l’edifici que 
havia de fer possible impartir a l’escola Can Periquet 
el segon cicle de primària i que l’escola hauria de deci-
dir-se per un dels tres camins següents: Tancar el cen-
tre a finals del curs 2012-2013, deixar de matricular 
alumnes de P-3 a partir del curs 2012-2013, o bé ac-
ceptar que l’escola seguis endavant però amb barra-
cons.
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Arrel d’aquesta reunió es va crear un grup de treball 
per tal d’oferir propostes raonables a les que s’havien 
ofert des del Govern. En aquest grup hi participaren 
el regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament, represen-
tants de les AMPA de totes les escoles de la vila i els 
directors de cadascuna d’elles. Aquest grup de treball 
acaba per determinar que la solució més adequada 
passa per que Can Periquet esdevingui un institut-es-
cola tal i com havia previst el Govern a 30 de setem-
bre de 2010. Amb aquesta conclusió s’elabora tot un 
dossier que es fa arribar als Serveis Territorials del 
Vallès Occidental.

El 29 de novembre de 2011 els Serveis Territorials del 
Vallès Occidental celebren una reunió amb l’alcaldes-
sa del municipi i el regidor d’Ensenyament de l’Ajun-
tament on decideixen que no es viable la proposta 
confeccionada pel grup de treball de convertir el Can 
Periquet en un institut-escola i que a l’espera de noves 
propostes les solucions per a Can Periquet son fusio-
nar-se amb l’escola Folch i Torres o bé anar desaparei-
xent deixant d’acceptar noves matriculacions d’alum-
nes de P-3.

A partir d’aquest moment la resposta ciutadana es im-
mediata, s’organitzen recollides de signatures i es pre-
senten tota mena d’instàncies als Serveis Territorials 
doncs la desaparició de l’escola suposaria greus desa-
vantatges per una bona part de les famílies de Palau-
solità i Plegamans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Mantenir la línia de P3 de l’escola Can Periquet a 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) així com 
les previsions pressupostàries pel 2013.

2. Posar en marxa dins del curs escolar 2013-2014 la 
construcció d’un institut-escola a Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental) que inclogui educació pri-
mària, secundària i infantil.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
de centres d’atenció primària als barris de 
Pardinyes i dels Magraners, de Lleida
Tram. 250-00093/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1431 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada 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 proposta de 
resolució següent.

Exposició de motius

Els barris de Balàfia, Pardinyes i Secà Sant Pere de la 
ciutat de Lleida comparteixen Centre d’Atenció Primà-
ria. L’elevat número de persones a les que dóna servei 
produeix una sobresaturació i uns retards considera-
bles en la prestació dels seus serveis.

Tanmateix, el barri de Magraners de la capital del 
Segrià reclama la implantació a la zona d’un centre 
d’atenció primària. Aquesta és una reclamació antiga, 
ja que fa anys que els veïns del barri venen reclamant 
l’obertura d’un centre de salut per evitar els actuals 
desplaçaments cap a altres barris de la ciutat per rebre 
l’atenció mèdica adequada.

A les dificultats per al desplaçament d’una població 
envellida com és la del barri de Magraners s’uneix la 
saturació del centre d’atenció primària del barri de la 
Bordeta que dóna servei al barri de Magraners i a la 
Bordeta, és a dir, a una població aproximada de 17.000 
ciutadans.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Establir un calendari per a la construcció d’un Cen-
tre d’Atenció Primària al barri de Pardinyes i un al-
tre CAP al barri de Magraners, tots dos a la ciutat de 
Lleida.

2. Establir, paral·lelament a l’elaboració del calendari, 
el contactes necessaris per a la cessió i/o adquisició 
dels solars o els espais adients per a la construcció del 
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CAP al barri de Pardinyes i al barri de Magraners de 
Lleida.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, diputada del GP del PPC; Ma-
risa Xandri Pujol, diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a garantir la seguretat viària en l’accés 
des de la carretera C-12 a l’Escola Alba, de 
Corbins
Tram. 250-00094/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1432 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada 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 proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’Associació de Pares i Mares de l’Escola Alba del mu-
nicipi de Corbins (Segrià) durant els darrers anys ve-
nen reclamant una millora dels accessos al recinte es-
colar des de la carretera C-12, millores que poden ser, 
entre altres alternatives, la construcció d’un rotonda.

Davant la nul·la actuació del govern de la Generalitat 
per donar solució a aquest problema, l’AMPA ha re-
collit signatures com a mesura de suport a les seves 
demandes que no persegueixen res més que posar fi al 
perill que en l’actualitat representa l’accés a l’Escola 
Alba, i garantir d’aquesta forma la integritat física dels 
alumnes, pares i professors que diàriament es despla-
cen al centre educatiu.

La Generalitat posava, entre altres motius, com a con-
dició prèvia a la realització d’obres d’acondicionament 
dels accessos, la construcció d’un espai reservat per a 
l’aparcament i zona de desencotxament. En els darrers 
mesos però s’ha donat una solució a aquesta exigèn-
cia. S’ha signat un acord entre el Departament d’Ense-
nyament, l’AMPA de l’Escola Alba, i l’Ajuntament per 
dur a terme aquestes obres necessàries per realitzar la 
construcció de la rotonda d’accés al centre escolar.

Després de tant anys de reclamació i una vegada inici-
ats els tràmits per arranjar la zona d’estacionament de 
vehicles pròxima a l’Escola, cal també posar en marxa 

la millora dels accessos al centre escola Alba a Cor-
bins per garantir la seguretat de la comunitat educati-
va del centre per damunt de qualsevol altre considera-
ció d’índole econòmica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar la construcció d’una rotonda, o qualse-
vol altre solució que pugui ser considerada més adient, 
a la carretera de Corbins (C-12) en el tram d’accés a 
l’Escola Alba per tal de garantir la seguretat de la co-
munitat educativa del centre, especialment dels seus 
alumnes.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, diputada del GP del PPC; Ma-
risa Xandri Pujol, diputada del GP del PPC; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors 
López Aguilar, diputada del GP del PPC; Marisa Xan-
dri Pujol, diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’Observatori 
Nacional de Política Agroalimentària
Tram. 250-00095/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius

A Catalunya, el percentatge del PIB aportat pel sec-
tor agrícola es situa entre el 3% i el 1,4%. La superfí-
cie agrícola utilitzada (SAU) representa el 4,8% de la 
d’Espanya. Al nostre territori hi ha 60.830 explotaci-
ons agràries i 1.147.532 hectàrees de SAU que ocupen 
el 36% del territori català, el 29,3% correspon a l’àm-
bit de ponent. Son precisament les comarques de Po-
nent i de les Terres de l’Ebre les que agrupen el 51% de 
les explotacions del sector agrícola català. En l’àmbit 
comarcal, el Segrià és la comarca amb un major nom-
bre d’explotacions agràries, 5.974.



11 de febrer de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 22

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 42

Dins d’aquest entorn i associat a la Universitat de Llei-
da, ha nascut l’Observatori Nacional de Política Agro-
alimentària. Té com a objectiu principal convertir-se 
en un centre de consulta de bibliografia i documenta-
ció sobre política agroalimentària, i esdevenir una ins-
titució que centralitzi l’organització d’esdeveniments 
científics que promoguin l’anàlisi del dret agroalimen-
tari i del desenvolupament rural en col·laboració amb 
altres institucions i organismes públics i privats espe-
cialitzats en aquesta matèria, com ara l’IRTA, el DE-
AB, etc.

L’impuls de l’Observatori Nacional de Política Agro-
alimentària és una aposta segura. Fomenta la col-
laboració entre institucions publico-privades i priva-
des que uneixen forces sota l’aixopluc d’una tercera 
persona neutral que és la Universitat de Lleida que 
té com a finalitat la transferència de coneixements; a 
més, l’Observatori pretén ser un focus d’informació 
agroalimentària en una terra on aquest sector és fona-
mental; però sense renunciar a una visió ambiciosa e 
internacional.

D’altra banda, cal afegir que no existeix cap biblioteca 
o centre especialitzat amb aquestes característiques al 
nostre país i son pocs els que podem trobar dins de les 
fronteres de la Unió Europea. Així les coses, aques-
ta és una gran oportunitat per la província de Lleida 
que veuria com investigadors i científics de tot el món 
s’acostarien per tal de consultar i buscar informació, 
donant notorietat i prestigi a la regió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Donar recolzament a l’Observatori a nivell institu-
cional, per tal d’impulsar el seu funcionament en els 
termes descrits a l’exposició de motius.

2. Destinar una part de les partides del Fons de Polí-
tica Agrícola Comuna de la Unió Europea, especial-
ment per tal de finançar les activitats de l’Observatori 
que donen a conèixer la política agrícola comuna i la 
formació i estudi de la mateixa.

3. Participar en projectes de transferència de coneixe-
ments científics amb l’Observatori i empreses i orga-
nismes associats.

4. Donar a conèixer l’Observatori a totes les instituci-
ons o empreses interessades en el sector, per tal que 
puguin subscriure acords de col·laboració i ajuda mú-
tua.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la declaració de 
la portalada romànica de Santa Maria de Ri-
poll com a Patrimoni de la Humanitat de la 
Unesco
Tram. 250-00096/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1434 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio Santa-
maría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El monestir de Santa Maria de Ripoll és un monestir 
benedictí d’estil romànic que es troba situat en el mu-
nicipi de Ripoll, a les comarques gironines.

Aquest monestir fou fundat l’any 879 pel comte Guifré 
el Pilós (tomba del qual es troba avui en aquest mo-
nestir, juntament amb la d’altres comptes de Besalú i 
Barcelona com Ramón Berenguer III y IV). L’any 888 
fou consagrat i dedicat a Santa Maria. La seva des-
tacada activitat cultural motivar diverses ampliacions 
posteriors.

Una de les parts més rellevants del monestir és la por-
talada, que data del segle xii. En ella es representen 
escenes bíbliques, històriques i al·legòriques. Combina 
motius florals i geomètrics i inclou dues escultures de 
Sant Pere i Sant Pau als dos costats de la portalada.

Al mes d’abril de 2010 varen començar les obres de 
restauració del claustre i amb elles es va descobrir una 
escultura romànica de la Verge de gran valor i quali-
tat artística per les seves dimensions i material emple-
at per a la seva creació. L’actuació també va deixar al 
descobert parts del monestir que fins aquell moment 
no eren visibles, com portes i finestres que comunica-
ven el claustre amb diferents estàncies del monestir. 
Algunes d’aquestes finestres preromàniques daten dels 
segles ix i x.

Totes aquestes dades donen fe del gran valor patrimo-
nial que té aquest monestir i per aquest motiu, l’Ajunta-
ment de Ripoll i el Congrés dels Diputats han aprovat 
iniciatives per proposar a la UNESCO que el portal 
del monestir de Santa Maria de Ripoll sigui declarat 
Patrimoni de la Humanitat amb l’intenció de contribu-
ir a la seva preservació i promoció

Així doncs, donat que en relació al procés a seguir per 
presentar candidatura a Patrimoni Mundial el primer 
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pas que ha de dur a terme un país, seguint les indica-
cions de la Convenció de Paris, és la realització d’un 
inventari, conegut com llista indicativa, dels béns sus-
ceptibles de ser declarats Patrimoni Mundial en un fu-
tur, i atès que l’elaboració d’aquesta llista indicativa a 
Espanya té establert el següent procediment: 

Cada comunitat autònoma selecciona els béns de la 
seva comunitat susceptible de ser declarats Patrimo-
ni Mundial, posteriorment es presenta al Consell de 
Patrimoni Històric, òrgan de coordinació entre l’ad-
ministració de l’Estat i les comunitats autònomes en 
matèria de Patrimoni Històric, els béns seleccionat, 
i aquest analitza i debat les propostes rebudes, co-
ordina les actuacions i proposa la llista indicativa, 
més endavant el Ple del Consell de Patrimoni His-
tòric aprova la Llista Indicativa d’Espanya per què 
finalment el Ministeri de Cultura doni trasllat de la 
Llista Indicativa aprovada pel Consell al Centre de 
Patrimoni Mundial.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Recolzar la petició de l’Ajuntament de Ripoll en re-
lació amb la candidatura de la portalada del monestir 
de Santa Maria de Ripoll com a Patrimoni de la Hu-
manitat per la UNESCO.

2. Donar suport, en el marc del Consell del Patrimo-
ni històric del govern de l’Estat, a la candidatura de 
la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll 
com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, 
per tal que sigui inclosa en la llista indicativa i treba-
llar per a la seva aprovació per part del Ple d’aquest 
Consell.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Sergio Santamaría Santigosa
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’es-
tudis per a determinar el cabal necessari per 
al reg de la zona regable del Ter, aigües avall 
del Pasteral
Tram. 250-00097/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio Santa-
maría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Una vegada duta a terme la privatització de l’empresa 
pública Aigües Ter-Llobregat per la cessió de la seva 
explotació en règim de concessió administrativa, i als 
efectes de garantir degudament el compliment de les 
previsions de la Ley 15/1959, d’11 de maig, reguladora 
de la captació d’aigua del riu Ter, al Pasteral.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a realitzar els estudis necessaris per a determi-
nar els cabdals del riu Ter necessaris per al reg de la 
zona regable del Ter, aigües avall del Pasteral.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Sergio Santamaría Santigosa
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre la implantació 
de la jornada intensiva a instituts d’educació 
secundària el curs 2012-2013
Tram. 250-00098/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1436 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pedro Chumi-
llas 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 proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

El curs escolar 2012-2013 s’ha iniciat a Catalunya 
amb una novetat important en els estudis de secundà-
ria. Dels més de 600 instituts públics que hi ha a Ca-
talunya, 379 han estat autoritzats pel Govern per fer 
jornada compactada, és a dir, només de matí. Més de 
quatre-cents centres de secundària han sol·licitat al 
corresponent autorització al Departament d’Ensenya-
ment per acollir-se a la jornada intensiva, però no tots 
han complert amb els requisits i les condicions neces-
sàries exigides pel Govern.

La possibilitat de fer jornada intensiva en els instituts 
públics suposa un important canvi en quan a l’orga-
nització dels estudis, així com també una modificació 
dels hàbits dels estudiants que hauran d’adaptar les se-
ves rutines d’estudi a la nova realitat horària del centre 
educatiu.

Tot i que l’autorització per fer jornada intensiva només 
és per aquest curs escolar i que la seva renovació es-
tarà subjecta a proves internes i externes dels resultats 
acadèmics cal tenir en compte molts altres factors per 
valorar correctament l’impacte que té la jornada inten-
siva en la vida escolar i familiar dels joves catalans 
que estan cursant la secundària.

L’horari lectiu concentrat al matí tal i com ha concebut 
el 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. Ai-
xí mateix alguns serveis de les escoles com el servei 
de menjador o altres com les biblioteques s’han vist 
afectats per la concentració només al matí de la càrre-
ga lectiva durant la secundària.

La jornada intensiva adoptada pel Govern en 379 ins-
tituts públics de Catalunya és una mesura pensada més 
en clau econòmica, d’estalvi i de reducció de la despe-

sa que no pas una alternativa a l’organització horària 
actual dissenyada mantenint la qualitat de educativa i 
generant els menors problemes i alteracions per als es-
tudiants i les seves famílies.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat 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 en aquest 
curs escolar 2012-2013.

2. Realitzar un estudi de les incidències familiars i so-
cials que ha comportat el canvi d’horari escolar als en-
senyament de secundària.

3. Estudiar la ampliació dels horaris de les bibliote-
ques escolars en aquells centres educatius en els que 
s’estigui aplicant la jornada intensiva, i si s’escau, por-
tar a terme l’ampliació dels seus horaris.

4. Informar davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitat del Parlament de l’estalvi en el menjador i 
manteniment de centres fruit de l’aplicació de la jorna-
da intensiva als instituts públics de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pedro Chumillas Zurilla
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’inici dels trà-
mits per a la construcció d’una escola d’edu-
cació infantil i primària a Abrera
Tram. 250-00099/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1437 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pedro Chumi-
llas 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 proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

El municipi d’Abrera (Baix Llobregat) des de fa algun 
temps ve reclamant nous equipaments educatius per 
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tal de completar el mapa escolar del municipi i do-
tar-se dels equipament necessaris per poder donar res-
posta a la demanda educativa de la població.

Actualment, els equipaments educatius al municipi no 
donen cabuda a la població en edat d’escolarització, ja 
que dues escoles i només un institut són clarament in-
suficients, per això, des de l’ajuntament d’aquest muni-
cipi del Baix Llobregat s’ha intentat des de l’any 2007 
la construcció de més centres educatius. Amb aquest 
objectiu es va cedir gratuïtament en favor de la Gene-
ralitat dues finques que representen més de 13.300 me-
tres quadrats on la voluntat és ubicar una nova escola 
d’educació infantil i primària i un nou institut d’estu-
dis secundaris.

Des de la cessió dels terrenys, la Generalitat de Cata-
lunya no ha iniciat cap projecte constructiu dels equi-
paments tot i existir compromisos d’iniciar les obres 
de la tercera escola al municipi d’Abrera.

En aquest sentit, la Llei de Pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per l’any 2012, en la seva dispo-
sició addicional vint-i-unena, estableix que el Govern 
dins d’aquest exercici, i dins de les previsions pressu-
postàries, iniciarà les obres de construcció de la tan 
esperada nova escola d’educació infantil i primària a 
Abrera. Cal destacar, així mateix, que l’annex d’inver-
sions dels pressupostos recull una inversió de més de 
4 milions d’euros per la construcció d’aquest nou equi-
pament.

L’exercici pressupostària ha acabat però fruit de l’avan-
çament electoral, el govern ha prorrogat els pressupos-
tos de la Generalitat del 2012 fins l’aprovació dels nous 
pressupostos per l’any 2013.

Tot i això, la Generalitat no ha iniciat la construcció 
d’aquest anhelat equipament educatiu en aquest muni-
cipi del Baix Llobregat nord.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a posar en marxa, de forma urgent i prioritària, 
els tràmits per a iniciar dins d’aquest any 2013 la cons-
trucció de la tercera escola d’educació infantil i primà-
ria a Abrera (Baix Llobregat.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pedro Chumillas Zurilla
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la realització 
d’una campanya de seguretat viària amb re-
lació al manteniment dels vehicles
Tram. 250-00100/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1438 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Maria Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Inte-
rior.

Exposició de motius

Un estudi de la Fundación Española para la Seguri-
dad Vial (Fesvial) va posar de manifest que s’estava 
produint canvis en els hàbits dels conductors a l’hora 
de realitzar el manteniment dels vehicles. Un canvis 
que s’estava produint com a conseqüència de la crisi 
econòmica.

Mentre que alguns d’aquests hàbits son inofensius i re-
flecteixen actes de sana economia domèstica; d’altres 
comporten riscos intolerables per al conductor que els 
adquireix i per aquells amb qui es troba per la carre-
tera.

Aquests actes, que s’han d’analitzar amb cura per tal 
de trobar-ne una solució, son entre d’altres: retard en 
el canvi dels pneumàtics, retard en les petites repara-
cions del vehicle, reduccions a l’assegurança i d’altres 
relacionades amb les visites al taller per causa de des-
perfectes menors (cops, ratllades, etc.).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a realitzar una campanya de seguretat vial per 
sensibilitzar als conductors de la obligació de circular 
en un vehicle que estigui en bones condicions i que un 
manteniment inadequat o negligent pot posar en perill 
la vida dels conductors i ocupants dels vehicles.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher M. Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre el millorament 
dels trams de carretera amb més sinistralitat 
segons l’estudi EuroRAP
Tram. 250-00101/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1439 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Maria Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’estudi EuroRAP 2011 fet públic pel Reial Automò-
bil Club de Catalunya posa de manifest el bon treball 
realitzat des de l’any 2000 per tal de reduir el nom-
bre d’accidents a la xarxa viaria catalana. Les víctimes 
mortals a les carreteres de la xarxa viaria catalana han 
passat de 622 l’any 2000 a 200 el passat 2011.

Tot i la millora substancial, de la qual tots podem 
felicitar-nos, és necessari seguir treballant per tal 
d’aconseguir que el nombre de víctimes segueixi es-
sent cada cop menor. Amb aquest objectiu prioritari 
sembla interessant tenir en compte certes deficiènci-
es a les nostres vies que l’estudi localitza i remarca, 
especialment els 10 trams de major risc a Catalunya 
a saber: la GI-550, la GI-555, la GI-512, la BV-1433, 
la BP-1417, la C-12, la B-210, la BV-5001,la C-14 i la 
BV-4608. L’estudi posa de manifest que de tota la 
xarxa viaria catalana el 4,3% dels trams presenten 
un risc molt elevat i el 6,6% un risc elevat. Son en la 
seva majoria vies de calçada única i amb poca inten-
sitat de trànsit.

Altra banda l’estudi també remarca l’impacte negatiu 
que possibles reduccions pressupostaries en les parti-
des relacionades en la millora i el manteniment de les 
carreteres catalanes que es traduirien de forma directe 
en un augment de la sinistralitat. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Millorar la senyalització dels 10 trams de més risc 
d’accidents de trànsit a Catalunya per tal de reduir la 
sinistralitat que presenten actualment aquests.

2. Dur a terme les actuacions necessàries amb l’objec-
tiu de millorar les condicions de la via dels 10 trams 
amb més risc de sinistralitat de Catalunya assenyalats 
per l’estudi EuroRAP 2011.

3. En el marc de l’elaboració i aprovació dels pressu-
postos de la Generalitat per l’any 2013, no reduir, i en 
la mesura del possible augmentar, les dotacions pres-
supostàries destinades al manteniment i la millora de 
la xarxa viària catalana per tal d’evitar en un futur 
l’augment de la sinistralitat vial.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher M. Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre els aparca-
ments per a transportistes a l’autopista AP-7
Tram. 250-00102/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1440 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Ma Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El pàrquing públic per a transportistes gratuït de la 
Autopista AP-7 al seu pas per Martorell no té sufici-
ent espai i cabuda per l’elevat número de transportistes 
que fan la parada en aquest espai. Aquest fet obliga als 
transportistes a estacionar els seus vahicles, per tal de 
complir amb els seus descansos legalment establerts, 
al pàrquing «Truck Park» de l’àrea de servei «Porta 
de Barcelona» gestionat per l’empresa «Abertis» a uns 
preus realment abusius.

El pàrquing públic de la zona no només presenta el 
problema d’espai sinó que a aquest cal sumar-hi greus 
problemes de seguretat nocturna que obliga als pro-
fessionals del transport a organitzar-se en torns per tal 
d’evitar que els siguin oberts els remolcs i saquejades 
totes les mercaderies.

Cal fer esment de la importància que per el sector del 
transport per carretera té l’autopista AP-7, doncs és la 
principal via de connexió de la península amb la resta 
d’Europa. L’Eix Mediterrani, del qual en forma part 
l’autopista AP-7, és un dels principals pilars de l’eco-
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nomia catalana del present però sobretot del futur i és 
per això que el Govern de la Generalitat té l’obligació 
de cuidar fins al límit màxim de les seves possibili-
tats els seus principals usuaris professionals que son 
els transportistes.

El sector del transport està veient reduïts els seus be-
neficis comprometen en alguns cassos la seva viabili-
tat econòmica amb pujades constants dels preus dels 
combustibles i de les autopistes per on circulen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Augmentar el nombre de places dels pàrquings gra-
tuïts de l’autopista AP-7, especialment el del seu pas 
per Martorell (Baix Llobregat), per tal de reduir els 
costos indirectes generats per normativa que obliga a 
realitzar aturades obligatòries als transportistes pro-
fessionals.

2. Augmentar la seguretat, a través de patrulles polici-
als, als pàrquings gratuïts de l’autopista AP-7.

3. Realitzar les gestions necessàries amb ACESA, soci-
etat concessionària de l’AP-7, per tal de negociar una re-
ducció de les tarifes del seu pàrquing privat «Truck Park».

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher M. Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

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 al 2012
Tram. 250-00103/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1441 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent.

Exposició de motius

En aquest moment de greus dificultats econòmi-
ques, més que mai és imprescindible una intensa col-

laboració entre les diferents administracions públi-
ques. Per avaluar aquesta informació és necessari 
disposar d’informació acurada i detallada respecte als 
ingressos recaptats i a les inversions i despeses cor-
rents realitzades.

En el cas de la ciutat de Barcelona, a més és conveni-
ent disposar d’informació territorialitzada per aquests 
conceptes no només a nivell de ciutat, sinó també de 
districtes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
a la Cambra un informe on es detalli els ingressos re-
captats i les inversions i despeses corrents realitzades 
per la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelo-
na, desglossades per districtes i per exercicis en el pe-
ríode comprés entre els anys 2007 a 2012, en termes 
pressupostats i liquidats, detallant per a cada projectes 
d’inversió o despesa, el seu concepte, l’import i l’any 
d’adjudicació i execució, així com agrupant els ingres-
sos també per concepte.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una via de connexió entre Igualada i la ron-
da Sud d’aquesta ciutat
Tram. 250-00104/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1442 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Ro-
ca, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent.

Exposició de motius

La Ronda Sud d’Igualada és una connexió viària molt 
important especialment pel municipis de la Conca 
d’Òdena, a la comarca de l’Anoia. La construcció de la 
seva primera fase connecta els municipis de Vilanova 
del Camí i de Santa Margarida de Montbui, vorejant el 
municipi d’Igualada.
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Per raons inexplicables, aquesta infraestructura viària 
no disposa d’un vial de connexió amb la ciutat d’Igua-
lada. La manca d’aquesta connexió comporta que els 
efectes sobre la mobilitat de la ciutat siguin escassos. 
És a dir, en el cas d’haver la connexió entre la Ronda 
Sud d’Igualada i el municipi es milloraria de forma 
substancial la mobilitat de la ciutat d’Igualada i, es-
pecialment, la del barri del Rec i la de les industries 
adoberes existents.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar, dins de les obres de la fase 2 de la 
Ronda Sud de la Conca d’Òdena, la construcció d’un 
vial de connexió entre la Ronda Sud d’Igualada i el 
municipi d’Igualada.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’adscripció 
dels albergs a la Direcció General de Turis-
me
Tram. 250-00105/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1443 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

Els albergs formen part d’una modalitat turística que 
es consolida progressivament a Catalunya. El nombre 
d’albergs juvenils ha augmentat de 43 a 125 en els dar-
rers anys; aquestes dades manifesten la tendència a 
l’alça d’aquest tipus d’instal·lacions i son el reflex d’una 
demanda cada cop major de les mateixes dintre de 
l’oferta turística catalana.

Aquests allotjaments depenen de l’Agència Catala-
na de Joventut, no de la Direcció General de Turis-
me com els altres establiments turístics. No es troben 
inclosos a la definició que es fa dels mateixos al Real 

Decret Legislatiu 183/2010, de 23 de novembre, d’esta-
bliments d’allotjament turístic. No obstant, la definició 
d’alberg que trobem a la pàgina web de l’Agència Ca-
talana de Joventut i la definició d’establiment turístic 
contemplada al Real Decret Legislatiu ja mencionat, 
son molt similars.

Segons el Decret Legislatiu 183/2010, de 23 de no-
vembre, es condidera establiments d’allotjament tu-
rístics «els locals i les instal·lacions oberts al públic 
on, de manera habitual i amb caràcter professional, 
les persones titulars ofereixen a llurs persones usuà-
ries, mitjançant preu, allotjament temporal en les uni-
tats d’allotjament, així com d’altres serveis turístics 
d’acord amb les condicions establertes en aquesta nor-
ma».

Per la seva part, la pàgina web Agència Catalana de 
Joventut defineix els albergs juvenils com a «instal-
lacions que permanentment o temporalment es desti-
nen a donar allotjament, com a lloc de pas, d’estada o 
de realització d’una activitat de joves, en forma indivi-
dual o col·lectiva».

Malgrat la similitud en les funcions, el legislador ha 
volgut regular-les i sotmetre-les a règims jurídics di-
ferenciats.

Aquesta diferenciació, fins ara sense efectes en els al-
bergs, s’ha tornat desfavorable arrel de la última llei 
de Mesures fiscals i financeres, i de creació de l’Im-
post sobre estades en establiments turístics, aprovada 
pel Parlament de Catalunya, on es va determinar la 
creació d’un Impost sobre les estades en establiments 
turístics, la qual, també afecta als albergs juvenils de 
Catalunya.

L’aparició d’aquest impost es perjudicial pels albergs 
juvenils ja que els situa en una situació desfavorable 
respecte de la resta d’establiments d’àmbit turístic, do-
nat que han de fer front al nou impost però sense be-
neficiar-se dels serveis i accions que ofereix i realitza 
la Direcció General de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Canviar la situació actual dels Albergs de Joventut, 
per fer que depenguin de la Direcció General de Turis-
me de la Generalitat com qualsevol altre establiment 
turístic.

2. Donar cabuda i projecció als Albergs de Joventut 
en totes les campanyes de promoció, polítiques d’ajut 
i actuacions de realitzi el Govern de la Generalitat en 
l’àmbit del turisme, d’acord amb el pes i el paper refe-
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rent que tenen aquest tipus d’establiments en l’activitat 
turística de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el personal de 
les oficines de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana a l’exterior
Tram. 250-00106/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1444 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián 
Querol, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació.

Exposició de motius

La crisi econòmica actual obliga a tota administra-
ció pública a ser més austera, a evitar duplicitats i 
a aprofitar sinèrgies amb altres administracions per 
a intentar fer més amb menys recursos. Aquests 
principis d’austeritat, eficiència i eficàcia s’haurien 
d’aplicar a tots els àmbits de les administracions, i 
també a l’acció exterior del Govern de la Generali-
tat de Catalunya. En canvi, la Generalitat ja comp-
ta amb 34 oficines a l’exterior de l’agència ACC1Ó i 
diferents informacions apunten a la voluntat del Go-
vern de seguir-ne obrint durant els propers mesos, 
quan es tracta de la Comunitat Autònoma amb més 
oficines a l’exterior.

Per la seva banda, el Govern espanyol ja ha anunciat la 
seva disposició a col·laborar amb les diferents Comu-
nitats Autònomes i a oferir els seus mitjans i les seves 
infraestructures a l’exterior per a que els governs auto-
nòmics puguin reduir les seves despeses i evitar dupli-
citats amb l’ICEX. En aquest sentit, el ministre d’Afers 
Exteriors i Cooperació, José Manuel García Margallo, 
ha obert les portes de les ambaixades, els consolats i 
les oficines comercials al personal i funcionariat auto-
nòmics, per a que puguin desenvolupar en aquestes les 
seves tasques.

L’ICEX realitza les mateixes tasques que ACC1Ó: 
promoure la internacionalització de les empreses es-

panyoles (s’inclouen les catalanes), amb l’objectiu de 
contribuir a la seva internacionalització, i, a més, té 
una xarxa formada per 31 Direccions Provincials i 
Territorials de Comerç a Espanya (establertes també 
a les províncies de Catalunya) i d’Oficines Econòmi-
ques i Comercials a l’Exterior; a tot això, cal afegir-hi 
més els Centres de Negoci a l’estranger que atorguen 
a les empreses espanyoles la infraestructura temporal 
necessària per tal d’assolir la desitjada internaciona-
lització.

Per tant, el Govern de la Generalitat té ara una bona 
oportunitat d’estalvi de costos, d’eliminar duplicitats 
administratives i de redireccionar la seva acció exte-
rior cap allà on sigui més eficient i eficaç per a la in-
ternacionalització de les empreses catalanes i per a 
l’atracció d’inversions exteriors a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Acceptar l’oferiment del govern espanyol per a inte-
grar el personal de les oficines a l’exterior d’ACC10 a 
les infraestructures de l’Estat com ambaixades, conso-
lats o oficines de l’ICEX.

2. Destinar el 50% de l’estalvi produït per l’aplicació 
del punt 1 d’aquesta proposta de resolució a reforçar 
l’ajut a la internacionalització de les empreses catala-
nes als països amb economies emergents.

3. No obrir més oficines comercials de la Generalitat 
(de la xarxa ACC10) en aquells països on ja hi ha ofici-
nes comercials de l’Estat (de la xarxa ICEX).

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Juan Milián Querol
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre l’homologació 
directa de la titulació d’enginyer tècnic al 
grau d’enginyeria
Tram. 250-00107/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1445 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats.

Exposició de motius

La declaració de Bolonya s’adopta a Espanya mitjan-
çant la reforma de la Llei Orgànica d’Universitats i el 
RD 1393/2007, de manera que s’estableixen tres ni-
vells universitaris: Grau, Màster i Doctorat, amb la fi-
nalitat d’assolir la plena i efectiva llibertat d’accés al 
món professional i laboral en el marc de la Unió Eu-
ropea i l’equiparació de títols en tots els estats mem-
bres. Amb posterioritat es publica el Real Decret on 
s’estableix un procediment per a l’homologació dels 
títols d’Enginyer Tècnic als corresponents graus d’en-
ginyeria.

Els nous títols de graduats en Enginyeria es convertei-
xen en les titulacions reconegudes a tots els efectes en 
l’àmbit europeu i en el mercat de treball, constituint 
per tant el títol de futur al que s’hauran d’adaptar els 
Enginyers Tècnics.

Els cursos d’adaptació proposats per les diferents uni-
versitats, suposen un elevat cost social, econòmic i 
personal a més de la gran disparitat de criteris exis-
tents entre ells.

A diferència del sistema aplicat a Espanya, a Alema-
nya, els nous enginyers de Grau, realitzen tres anys de 
classes teòriques i un any de pràctiques en empreses o 
treballs per compte propi.

És en aquest marc, que els Enginyers Tècnics estant 
patint problemes pel reconeixement de les seves titula-
cions en altres països de la Unió Europea, de manera 
que se’ls estan tancant portes laborals i acadèmiques, 
provocant una situació de flagrant desigualtat d’opor-
tunitats en un món laboral tant extraordinàriament 
competitiu com l’actual.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a proposar al Govern de l’Estat la promulgació 
d’un Real Decret que estableixi l’homologació directa 
de l’actual titulació d’Enginyer Tècnic al Grau d’Engi-
nyeria corresponent, on a més de la formació acadèmi-
ca es tingui en consideració l’experiència professional 
en l’exercici de la professió de l’Enginyer Tècnic.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez Serra
Portaveu GP del PPC Portaveu adjunt GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’infraestructures de telefonia mòbil a la car-
retera C-31 al pas pel Baix Llobregat
Tram. 250-00108/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1446 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

En les darreres dècades la evolució de l’ús de la tele-
fonia mòbil a Espanya i a Catalunya ha assolit nivells 
espectaculars, fins al punt que des de l’any 2005 hi ha 
contractades més línies de telefonia mòbil que de tele-
fonia fixa. Només a Catalunya hi ha operatives més de 
cinc milions dues-centes mil línies de telefonia mòbil 
post pagament, davant tres milions sis centes mil líni-
es de telefonia fixa.

Aquestes dades posen en evidència la preferència dels 
ciutadans per tenir disponibilitat de servei de telefonia 
quan és fora del domicili o fora del lloc de treball, i no 
hi ha cap mena de dubte que durant forces moments, 
en itinerància, ja sigui per motius laborals o d’oci el 
telèfon mòbil fa un ús important, ja sigui atendre tru-
cades, o per advertir d’emergències o d’incidències, 
sense tenir en compte altres usos, segurament més oci-
osos dels terminals mòbils.

En aquest sentit en els darrers anys s’han estès de for-
ma important infraestructures de telefonia mòbil que 
cobreixen una part molt important del territori, i es-
pecialment també, una part molt important de les més 
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importants infraestructures de transport. Un exemple 
són les vies d’alta capacitat com ara la C-31 pel Baix 
Llobregat que a més comunica una altra important in-
fraestructura com és l’aeroport del Prat.

Des de aquesta via va ser desviada per un nou traçat 
amb motiu de les obres de construcció de la nova ter-
minal T1, i de tots els serveis annexes, una part impor-
tant d’aquest nou traçat no té senyal de telefonia mòbil.

Tenint en compte que Barcelona és la seu de la World 
Mobile Capital i que molts dels visitants que arriben a 
casa nostra a aquest esdeveniment, ho fan a través de 
l’aeroport del Prat i que, a hores d’ara, aquesta via és 
gairebé pas obligat, no dona massa bona impressió la 
manca de continuïtat en la senyal de telefonia mòbil.

També els usuaris habituals d’aquesta via en ambdós 
sentits de circulació no tenen la possibilitat de mante-
nir una conversa durant el seu trajecte.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar la instal·lació de infraestructures de 
telefonia mòbil que permetin donar servei a la totalitat 
de la C-31 al seu pas pel Baix Llobregat.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez Serra
Portaveu GP del PPC Portaveu adjunt GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’infraestructures de telefonia mòbil a la xar-
xa de trens de rodalia i regionals
Tram. 250-00109/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1447 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.

Exposició de motius

En les darreres dècades la evolució de l’ús de la tele-
fonia mòbil a Espanya i a Catalunya ha assolit nivells 
espectaculars, fins al punt que des de l’any 2005 hi ha 

contractades més línies de telefonia mòbil que de tele-
fonia fixa. Només a Catalunya hi ha operatives més de 
cinc milions dues-centes mil línies de telefonia mòbil 
post pagament, davant tres milions sis centes mil líni-
es de telefonia fixa.

Aquestes dades posen en evidència la preferència dels 
ciutadans per tenir disponibilitat de servei de telefonia 
mòbil quan és fora del domicili o fora del lloc de tre-
ball, i no hi ha cap mena de dubte que durant forces 
moments, en itinerància, ja sigui per motius laborals 
o d’oci, el telèfon mòbil fa un ús important, ja sigui 
atendre trucades, o per advertir d’emergències o d’in-
cidències, sense tenir en compte altres usos, segura-
ment més ociosos dels terminals mòbils.

En aquest sentit en els darrers anys s’han estès de for-
ma important infraestructures de telefonia mòbil que 
cobreixen una part molt important del territori, i es-
pecialment també, una part molt important de les més 
importants infraestructures de transport. Ara bé, la 
xarxa de rodalies i regionals de ferrocarrils és una ex-
cepció, i són la majoria les que no disposen d’un servei 
continu de cobertura de telefonia mòbil.

En els darrers anys s’han fet també esforços per tal de 
comunicar als viatgers dels ferrocarrils la existència 
d’incidències a la xarxa, la qual cosa ja és important, 
ara bé, l’absència de servei de telefonia mòbil sovint 
impedeix aquests usuaris comunicar-se amb l’exterior 
per advertir de la incidència.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a impulsar la instal·lació de infraestructures 
de telefonia mòbil que permetin donar servei a la xar-
xa de ferrocarrils de rodalies i regionals de Catalunya.

Palau del Parlament, 16 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez Serra
Portaveu GP del PPC Portaveu adjunt GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei d’urgències de pediatria perma-
nent al Prat de Llobregat
Tram. 250-00110/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1465 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senta la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Actualment el municipi de El Prat de Llobregat està 
equipat amb tres centres d’atenció primària: el CAP 
Ramona Via, el CAP 17 de setembre y el CAP Pu-
jol i Capçada; tots tres gestionats per l’Institut Català 
de Salut. El CAP Ramona Via, que depèn directament 
de l’Hospital Universitari de Bellvitge, és on s’ofereix 
gran part de la atenció especialitzada que puguin de-
mandar els pratencs.

El Prat compta actualment amb 11 metges especia-
litzats en pediatria treballant de dilluns a dissabte de 
9:00 del matí a 20:00 del vespre. Això implica que de 
dilluns a divendres des de les 20:00 del vespre fins a 
les 9:00 del matí del dia següent no hi ha en cap dels 
centres d’atenció primària del municipi cap pediatra 
de guardià.

Els dissabtes la situació és encara més greu, ja que des 
de les 20:00 del vespre fins dilluns a les 9:00 del ma-
tí no hi ha atenció pediàtrica en els Centres d’Atenció 
Primària de El Prat.

El fet que no existeixi la figura del pediatra de guar-
dià, que en altres municipis pot arribar a resultar indi-
ferent o poc necessària, es veu agreujada quan es co-
neixen les dades de menors censats a El Prat segons 
el darrer padró municipal de gener de 2011. Més de 
9.000 són menors de 14 anys i un total aproximant de 
11.400 són menors de 18 anys els que viuen a El Prat 
sense pediatra de guardià durant més de la meitat de 
les hores de la setmana.

Existeix entre els experts sanitaris un ampli consens a 
l’hora de senyalar la necessitat de que a El Prat és ne-
cessari que existeixi un pediatra les 24 hores del dia, 
tots els dies de l’any, precisament per poder donar co-
bertura a les necessitats mèdiques de tots els menors 
que viuen avui dia a El Prat.

Tot plegat es veu encara més agreujat pel fet que l’hos-
pital de referència de El Prat, l’Hospital de Bellvit-

ge no disposi tampoc de l’especialitat en pediatria, la 
qual cosa obliga als pacients del Prat a desplaçar-se 
per a qualsevol urgència fora de l’horari de visites pre-
establert fins a l’Hospital de Sant Joan de Déu, a uns 
20 minuts de camí en transport particular.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir l’atenció d’urgències les 24 hores del 
dia tots els dies de la setmana a la població pediàtri-
ca del Prat de Llobregat amb l’establiment d’un servei 
d’urgències permanent de pediatria a la ciutat.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher  Eva García Rodríguez 
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el restabliment 
dels dos equips d’urgències localitzades del 
Consorci Sanitari del Solsonès
Tram. 250-00111/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1466 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Eva 
García Rodríguez, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’àrea de salut de Solsona que dóna servei, a part de 
la capital de la comarca del Solsonès, a deu municipis 
més de la comarca, comptava fins el mes de gener de 
2013 amb dos equips d’urgències. A partir del febrer 
només comptarà amb només un equip d’emergència al 
hospital comarcal.

El consorci sanitari ha adoptat aquesta decisió presen-
tar-la com a una millora, i un reforçament del servei 
d’urgència del hospital. Però la veritat és que la supres-
sió dels equips d’urgències localitzats representen una 
pèrdua de qualitat en la prestació del servei.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a restablir al Consorci Sanitari del Solsonès els 
dos equips d’urgències localitzades que fins el mes de 
febrer de 2013 venien prestant servei als ciutadans de 
la comarca del Solsonès.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Dolors López Aguilar, diputada del GP del PPC; Ma-
risa Xandri Pujol, diputada del GP del PPC; Eva Gar-
cía Rodríguez, diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la seguretat viària a les car-
reteres C-141 i C-63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00112/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 1467 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Sergio Santa-
maría Santigosa, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 6 d’abril de 2011, va debatre i aprovar la 
Proposta de resolució sobre el projecte de les carre-
teres C-141 i C-63 entre els municipis de Salt i Amer, 
coneguda pels usuaris com «la carretera de vergonya», 
presentada per aquest Grup Parlamentari.

En aquella ocasió el Parlament de Catalunya va instar 
al Govern de la Generalitat a impulsar el millorament 
de les vies indicades, amb l’objectiu que fos una obra 
de construcció prioritària i que les obres s’iniciessin el 
primer semestre de l’any 2012.

Ha passat aquell termini i les obres no s’han iniciat, de 
manera que la perillositat d’aquell tram de carretera 
ha seguit cobrant-se el seu tribut en vides humanes la 
més recent de les quals, la jove de 18 anys Judit Esco-
bar, en un accident ocorregut el proppassat 11 de gener 
d’enguany.

Això no obstant la Generalitat de Catalunya segueix 
sense fer res.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar, amb el caràcter de la màxima urgèn-
cia, les obres de millora de la seguretat viaria de les 
carreteres C-141 i C-63, entre els municipis de Salt i 
Amer, per tal de minimitzar els riscos per als usuaris 
d’aquell tram de via pública de la seva titularitat.

Palau del Parlament, 22 de gener de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Sergio Santamaría Santigosa
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les escoles bressol municipals
Tram. 250-00113/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 

i Alternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 1479 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La situació de moltes escoles bressol municipals és crí-
tica. El factor que més ha contribuït a aquesta situació 
ha estat la disminució de més d’un 50% en les aporta-
cions de la Generalitat per al funcionament ordinari de 
les llars d’infants municipals, passant dels 1.800 euros 
pel manteniment de cada plaça acordats en el seu mo-
ment amb les entitats municipalistes fins a l’aportació 
de menys de 900 euros per plaça i curs anunciats pel 
Departament d’Educació a finals del curs passat.

Per a la gran majoria dels ajuntaments de Catalunya 
es fa pràcticament impossible fer un esforç addicio-
nal per cobrir aquesta disminució en les aportacions 
de la Generalitat. La situació financera de molts muni-
cipis és també molt delicada, ja que per un cantó han 
vist decréixer els seus ingressos ordinaris i per un al-
tre cantó pateixen un injustificable endarreriment en 
el pagament efectiu de la Generalitat de tots aquells 
serveis i inversions co-finançades, com per exemple 
l’educació infantil de zero a tres anys.
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Finalment, moltes famílies amb infants de zero a tres 
anys pateixen directament la crisi econòmica, i no po-
den tampoc fer front a un increment tan important de 
les quotes per aquest servei.

En conseqüència, els i les educadors i educadores que 
estan diàriament al capdavant de les escoles bressol de 
Catalunya veuen disminuïda la seva capacitat de pro-
veir aquest servei educatiu amb la qualitat que desit-
gen i amb la que venien duent-lo a terme. Però alhora, 
una gran franja de famílies estan quedant de facto ex-
closes de poder accedir a aquest servei per motius eco-
nòmics, fet que genera una greu desigualtat en l’accés 
a l’educació.

Es troben a Catalunya molts municipis en que es dó-
na aquesta situació, però l’exemple de les tres escoles 
bressol del municipi de Cerdanyola del Vallès pot ser-
vir, com tants altres, de referent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Atendre de manera urgent les demandes sobre el fi-
nançament de les escoles bressol adreçades el prop-
passat 20 d’abril de 2012 con juntament per l’ACM i la 
FMC al Departament d’Ense nyament per resoldre la 
situació crítica del món local res pecte de la viabilitat 
dels centres educatius de 0-3 anys.

I concretament, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern a: 

a) Disposar els recursos necessaris, suficients i correc-
tes, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per 
a man tenir les actuals escoles bressol municipals cre-
ades per acord parlamentari i, així, fer front a les ne-
cessitats edu catives de les nostres ciutats i pobles en 
benefici de les famílies i del benestar social de la ciu-
tadania.

b) Dotar immediatament fins a 1.600 euros i progressi-
vament fins a 1.800 euros l’aportació de la Generalitat 
per cada plaça de llar d’infants, i mantenir l’esmentat 
import per als cursos següents.

c) Atendre la voluntat de les entitats municipalistes de 
fer sostenible la provisió pública de serveis educatius 
d’in fància mentre s’estableixi un marc estable de col-
laboració i coresponsabilitat entre les administracions 
educatives.

d) Trobar les mesures necessàries que permetin la 
soste nibilitat i l’optimització del model d’escoles bres-
sol.

e) Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons 
ne cessaris destinats a la sostenibilitat dels serveis de la 
pri mera infància.

2. Convocar l’ordre d’ajuts als ajuntaments titulars de 
llars d’infants per a l’escolarització de nens i nenes de 
0 a 3 anys en situ acions socioeconòmiques desfavori-
des per a aquest curs i mantenir com a mínim l’import 
per alumne en 735,00 euros.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Josep 
Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors 
Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Jordi Cañas 
Pérez, portaveu del GP de C’s

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un programa únic de gestió de residus de 
Catalunya i sobre l’elaboració d’una llei per 
a implantar el sistema de devolució, dipòsit 
i retorn
Tram. 250-00114/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1480 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat, Joan Mena Arca, portaveu adjunt, Hortènsia 
Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Catalunya ha estat capdavantera a l’Estat espanyol en 
matèria de gestió de residus. S’ha fet un notable esforç 
tant pel que fa als residus industrials, de la construc-
ció i els municipals. Som l’única zona a l’Estat que ha 
implantat en la totalitat dels municipis la recollida se-
lectiva de matèria orgànica, fins i tot en una gran ciutat 
com Barcelona.

En aquests moments cal fer balanç dels Programes de 
gestió de residus tant industrials com de la construcció 
que tenien una vigència (2007-2012) i d’una manera 
especial el Programa de Residus Municipals (2007-
2012). Primer cal felicitar a tota la ciutadania per a la 
seva implicació en la gestió dels residus municipals, 
fet que ha estat un element cabdal, tant pel seu èxit 
com per la progressiva transformació dels nostres hà-
bits. A l’estudi de resultats de la campanya «Aquí re-
duim» (2009), més del 80 % de catalans afirmava que 
procura reduir residus a casa seva.
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De manera generalitzada la ciutadania hem assumit 
que tenim –tot i que cal recordar que hi ha diferents 
sistemes de recollida en alguns territoris– un conteni-
dor groc per envasos (de diversos materials) un con-
tenidor verd pel vidre i un de blau pel paper i cartró. 
També ens hem acostumat al contenidor marró per a 
la matèria orgànica i «normalment» el contenidor gris 
és on dipositem la resta. A la majoria de municipis dis-
posem de deixalleries, fixes o mòbils, que és a l’espai 
on lliurem material especialitzat. L’activitat de l’eco-
nomia social ha posat en els nostres carrers conteni-
dors per a la recollida de roba.

La ciutadania té un ànim cooperatiu i intenta separar, 
ja sigui per materials o per famílies de productes. El 
Govern de la Generalitat, els ajuntaments i altres ens 
locals han estat impulsors de bones pràctiques. S’ha 
intentat fer una pedagogia entorn a la responsabilitat, 
el civisme i als bons hàbits de la població.

Els residus municipals són el reflex d’una manera de 
viure. Hem viscut a la societat de consum, a la societat 
de l’obsolescència programada. Els residus han crescut 
i amb ells la necessitat de regular la seva gestió. Tam-
bé ha crescut el cost de recollida a càrrec dels pressu-
postos municipals que es nodreixen de les taxes per a 
recollida que cobrem a la ciutadania i les aportacions 
per a la recuperació del cànon o pel pagament dels SIG.

El marc normatiu ha implicat als productors d’objec-
tes i materials per a què el final de vida útil dels pro-
ductes, quan aquests esdevenen residus, siguin ells, 
els productors, els responsables. S’ha establert «el 
principi de la responsabilitat del productor». El pro-
ductor no pot externalitzar una part del cost del cicle 
de vida d’allò que ha fabricat. L’adaptació d’aquest 
principi de la normativa Europea ha donat peu a 
l’aparició dels Sistemes Integrats de Gestió (SIG) 
com Ecoembes o Ecovidrio, entre d’altres. Aquests 
gestionen el final de vida del producte, amb els in-
gressos dels productors i del reciclatge de materials. 
A canvi s’han de fer càrrec dels costos de la recollida 
i tractament dels residus.

Una de les recollides dificultoses és la del contenidor 
groc. La separació en aquest contenidor no és per la ti-
pologia del material sinó per la seva condició d’envàs 
que ha tributat per la posterior recollida i tractament, 
el que ha portat a confusions considerables per part 
dels usuaris, a partir de les campanyes informatives 
patrocinades per ECOMBES, que han primat aquest 
aspecte, com s’ha pogut comprovar en la campanya de 
primers de 2013.

Properament s’haurà de tornar a negociar les condi-
cions de la retribució dels SIG per les recollides dels 
contenidors grocs, verds i blaus. Som en moments di-
fícils i els municipis necessiten fer front amb garantia 
a aquestes despeses.

No tots els països europeus tenen un sistema com el 
nostre, sinó que han implantat el SDDR, que contribu-

eix a la màxima recuperació de materials, facilitant la 
seva identificació com a envàs.

El VI Programa d’Acció en matèria de Medi Ambient 
2001-2010 i la Directiva 2008/98/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, so-
bre residus (en endavant Directiva Marc) contemplen 
la prevenció de residus com una eina prioritària per 
a la consecució dels objectius ambientals, instant els 
Estats a adoptar mesures que tinguin en compte tot el 
cicle de vida dels productes i materials, inclosos el dis-
seny i la fabricació.

L’article 6 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de ju-
liol, pel qual s’aprova el Text refós en matèria de resi-
dus, recull la necessitat de promoure la reducció de la 
producció dels residus en les fases successives de dis-
seny, producció, distribució i comercialització de béns 
i prestació de serveis; així com la reutilització, la reco-
llida selectiva, el reciclatge i altres formes de valorit-
zació material.

El Programa de gestió de Residus de Catalunya 2007-
2012 preveu objectius de prevenció en la generació 
d’envasos, així com la necessitat d’adoptar mesures 
adreçades a la seva prevenció. Així com la validació i 
seguiment dels Plans Empresarials de Prevenció. En-
tre els objectius hi ha també fomentar la recollida se-
lectiva i impulsar un SDDR.

La Generalitat de Catalunya, en virtut de la competèn-
cia compartida en matèria de medi ambient i la com-
petència per a l’establiment de normes addicionals de 
protecció, que inclou la regulació sobre prevenció en 
la producció d’envasos i embalatges en tot llur cicle de 
vida, des que es generen fins que passen a ésser residus 
(art. 144.1.d.EAC) pot establir mesures com: 

– implantar el Sistema de Devolució, Dipòsit i Retorn 
(SDDR) per a determinats envasos que per a la seva 
condició de perillosos o pel seu contingut i/o mida si-
gui aconsellable.

– relatives al disseny dels envasos per reduir al mínim 
el seu impacte ambiental en tot el seu cicle de vida.

– relatives al sobre-envasat, avaluant els envasos o 
productes envasats posats al mercat i promovent me-
sures per limitar l’ús i la comercialització d’envasos 
superflus.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Que l’Agència de Residus de Catalunya redacti del 
nou Programa de Gestió de Residus Municipals 2013-
2018, i amb preferència un Programa únic de Gestió 
de Residus de Catalunya, en què es contemplin nous 
objectius de prevenció.
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2) Elaborar una llei que permeti implantar a Catalunya 
el Sistema de Devolució, Dipòsit i Retorn (SDDR), ai-
xí com en el disseny i anàlisi del cicle de vida dels en-
vasos i a la prevenció del sobre-envasat.

3) Que l’Agència de Residus promogui l’Observato-
ri d’envasos i embalatges, amb la participació activa 
de tots els implicats de cara a minimitzar costos en 
els productes i serveis. Així com incidir en la recerca 
R+D+I.

4) Que l’Agència de Residus de Catalunya cooperi amb 
el món local donant suport tècnic per elaborar i pro-
moure els Plans locals de prevenció en matèria de ge-
neració de residus.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Salva-
dor Milà Solsona, diputat GP ICV-EUiA; Joan Mena 
Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Hortènsia Grau 
Juan, diputada GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres a l’estació depuradora d’aigües re-
siduals de l’Alt Maresme Nord, a Pineda de 
Mar, per a aïllar-ne els motors
Tram. 250-00115/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1481 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El 2012 van finalitzar les obres de l’EDAR (actual-
ment en proves) i la Planta de Pretractament del siste-
ma de depuració d’aigües de l’Alt Maresme-Nord, ubi-
cades al terme municipal de Pineda de Mar, al veïnat 
de Bellamar, executades per encàrrec de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua.

En concret el mes de maig del 2012 es va posar en 
marxa la decantadora situada al passeig marítim de 
Pineda de Mar, molt a prop del nucli urbà, en una zona 
en que resideixen un gran nombre de persones. Aques-
ta planta decantadora va presentar problemes de pu-

dors, emissions de fums i sorolls, des del moment en 
que es va posar en marxa. Els veïns tenien dificultat 
per dormir per la nit, i els dies que feia vent en direc-
ció al barri produïa fortes pudors, aspecte aquest que 
posteriorment s’ha anat apaivagant, al menys durant 
els mesos d’hivern tot i queque hi ha moments que han 
de treballar amb les portes obertes.

El govern del Consell Comarcal del Maresme, per 
mitjà de conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua, va 
assumir el passat 12 de desembre de 2012 la gestió de 
la depuradora de l’Alt Maresme Nord després de signar 
l’acte de comprovació de les obres, malgrat no s’ha-
vien resolt els problemes, especialment els del soroll, 
que continua produït molèsties al veïnat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar, a 
través de l’Agència catalana de l’aigua, les mesures ne-
cessàries, per tal que l’empresa o empreses construc-
tores i instal·ladores de la planta de pre-tractament de 
l’EDAR de l’Alta Maresme-Nord, situada al front ma-
rítim de Pineda de Mar (Maresme), al costat del veïnat 
de Bellamar executin de forma urgent, en tot cas abans 
de la temporada de primavera, els treballs per l’aïlla-
ment acústic dels motors de la planta de pretractament 
fins a evitar-ne els sorolls, els fums i les pudors que ge-
nera el seu funcionament, com també les parts d’obra 
encara no resoltes.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Salvador 
Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la plantilla de professors dels centres pú-
blics
Tram. 250-00116/10

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1515 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Laura Massana Mas, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

La Plataforma en Defensa de l’Educació Pública a la 
comarca del Bages ha realitzat una consulta a la qual 
han respost 26 centres, 18 de primària, 6 de secundà-
ria, 1 institut escola i 1 llar d’infants.

En aquesta consulta es constata que, entre tots aquests 
centres s’ha donat una retallada de la plantilla del curs 
2011-2012 al curs 2012-2013 de 26,5 mestres de pri-
mària i 16 professors de secundària en total (a la Ca-
talunya Central la plantilla efectiva ha passat de 3096 
docents a 2773). Això suposa que setmanalment es 
deixen d’impartir 662,5 hores setmanals lectives a pri-
mària i 272 hores setmanals lectives a secundària, se-
gons les dades de l’enquesta.

També s’ha preguntat sobre el temps efectiu de cober-
tura d’una substitució. La gran majoria de centres xi-
fren entre 10 i 12 dies lectius el temps que triga el De-
partament a cobrir una baixa. Aquesta situació suposa 
que a primària es deixin d’exercir 300 hores lectives, i 
a secundària 204 hores lectives.

A aquesta situació cal afegir casos molt greus, com ara 
centres on es triga 30 dies consecutius en cobrir bai-
xes, perquè s’encadenen 3 baixes seguides de 10 dies. 
Això suposa una pèrdua de 900 hores lectives al cen-
tre en tan sols un mes.

La no substitució provoca que sovint es deixin de fer 
tasques de reforç, de desdoblaments, d’atenció a la di-
versitat, que el professorat hagi d’assumir matèries per 
les quals no està especialitzat.

Com a conseqüència de tot això, l’atenció individualit-
zada passa del 4% del temps al 3,6%).

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Restablir les plantilles del curs passat de forma im-
mediata.

2) Acabar amb el missatge de falsa normalitat del De-
partament d’ensenyament en relació a que la qualitat 
educativa no es veu afectada per les retallades quan 
es mostra en xifres que els centres no poden treballar 
amb garanties.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Laura 
Massana Mas, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la regularitza-
ció de la paga extraordinària no satisfeta als 
empleats públics
Tram. 250-00117/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1517 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Marc 
Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

El passat 11 de gener, la Sala Social del TSJ de Ma-
drid va dictar sentència en el procediment instat per la 
Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO 
–Demanda 69/2012– contra la supressió de la paga 
extraordinària o quantitats equivalents a les retribu-
cions anuals del personal de l’Agència d’Informàtica 
i Comunicacions de la Comunitat de Madrid (ICM). 
La decisió condemna a l’agència pública madrilenya a 
l’abonament a tot el seu personal dels havers correspo-
nents a 14 dies de salari.

Atès que el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Ma-
drid, mitjançant sentència 1133/2012, reconeix el dret 
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del personal assalariat de l’ICM al cobrament dels di-
es meritats de la paga extraordinària de desembre o 
quantitats equivalents, fins a l’entrada en vigor del 
RDL 20/2012, pel qual es van suprimir els imports re-
clamats per tota l’ocupació del sector públic.

Atès que són molts els organismes i agències públi-
ques a Catalunya que poden iniciar procediments judi-
cials amb la mateixa finalitat

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Estudiar i valorar la sentència del TSJ de Madrid 
i les conseqüències d’aquest cas per als funcionaris i 
treballadors de les administracions públiques catala-
nes

2. Iniciar el procediment i els tràmits corresponents 
per a la regularització de la paga extraordinària no sa-
tisfeta als empleats públics per als dies meritats fins 
l’entrada en vigor del RDL 20/2012 

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Josep 
Vendrell Gardeñes, diputat GP ICV-EUiA; Marc Vi-
dal Pou, diputat GP ICV-EUiA 

3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA 

O UN COMUNICAT DEL GOVERN

Projecte de decret de creació del Col·legi de 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
Tram. 259-00001/10

Tramitació

A tramitar per la Comissió de Justícia (art. 149 del Re-
glament del Parlament).

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de formulació d’objeccions

Termini: 5 dies hàbils (del 12.02.2013 al 18.02.2013).
Finiment del termini: 19.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

Projecte de decret de creació del Col·legi 
d’Enòlegs i Enòlogues de Catalunya
Tram. 259-00002/10

Tramitació

A tramitar per la Comissió de Justícia (art. 149 del Re-
glament del Parlament).

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.02.2013.

Termini de formulació d’objeccions

Termini: 5 dies hàbils (del 12.02.2013 al 18.02.2013).
Finiment del termini: 19.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 52/2007, per la qual es 
reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen 
mesures a favor dels qui van patir persecu-
ció o violència durant la guerra civil i la dic-
tadura
Tram. 270-00001/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.02.2013 al 25.02.2013).
Finiment del termini: 26.02.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.
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3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’estudi de la seguretat viària
Tram. 252-00005/10

Proposta al Ple
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de fe-
brer de 2013, d’acord amb l’article 54 del Reglament, 
ha acordat proposar al Ple la creació d’una comissió 
d’estudi de la seguretat viària.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre els casos de 
corrupció vinculats al sistema de concessi-
ons administratives
Tram. 300-00001/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 2170 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.02.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de 
febrer de 2013.

– Quina és la posició del Govern davant la proliferació 
de casos de corrupció vinculats al sistema de concessi-
ons administratives?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
contra la corrupció i per la transparència
Tram. 300-00002/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 2176 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.02.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta al Govern la 
interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de 
febrer de 2013.

– Sobre les mesures contra la corrupció i per la trans-
parència.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Joan Herrera Torres
President del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de salut
Tram. 300-00003/10

Presentació
Alba Vergés i Bosch, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 2178 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.02.2013

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 13 i 14 de febrer de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a les 
polítiques de salut i el seu futur?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Alba Vergés i Bosch
Diputada del GP d’ERC
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Interpel·lació al Govern sobre la política eco-
nòmica i els objectius de dèficit públic
Tram. 300-00004/10

Presentació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 2179 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.02.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 13 i 14 de febrer de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern respecte a la po-
lítica econòmica i els objectius de dèficit públic per a 
l’any 2013?

Palau del Parlament, 6 de febrer de 2013

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre els processos 
de privatització de la titularitat o la gestió 
d’empreses públiques
Tram. 300-00005/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 2200 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.02.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 13 i 14 de 
febrer de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
els processos de privatització de la titularitat o la ges-
tió d’empreses públiques?

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00006/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 2205 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.02.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta al Govern la interpel·lació següent, per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 13 i 14 de febrer de 2013.

– Quines són les mesures del Govern de la Generalitat 
en relació a l’ocupació?

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre la po-
bresa infantil a Catalunya
Tram. 360-00008/09

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 05.02.2013.

Informe del Síndic de Greuges sobre els 
drets de l’infant
Tram. 360-00001/10

Tramitació en Comissió

A tramitar per la Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 05.02.2013.
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Dies reservats per a les reunions de les comissions. X legislatura

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

matí tarda matí tarda matí tarda matí tarda matí tarda

  CSG CP CBFI CAI CEF CS CEU CCMA  

      CSC CTS CARPAMN CI CJ CAEUEC  

      CDI CEO CIP CCL CR    

        CED CPJ CMSR      

Comissions Legislatives

CAI: Comissió d’Afers Institucionals

CEF: Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

CEO: Comissió d’Empresa i Ocupació

CJ: Comissió de Justícia

CI: Comissió d’Interior

CARPAMN: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural

CEU: Comissió d’Ensenyament i Universitats

CTS: Comissió de Territori i Sostenibilitat

CBFI: Comissió de Benestar, Família i Immigració

CCL: Comissió de Cultura i Llengua

CS: Comissió de Salut

CR: Comissió de Reglament

Comissions Específiques - Creades pel Reglament

CED: Comissió de l’Estatut dels Diputats

CP: Comissió de Peticions

CMSR: Comissió de Matèries Secretes o Reservades

Comissions Específiques - Creades per Lleis

CCMA: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana  de Mitjans Audiovisuals

CSC: Comissió de la Sindicatura de Comptes

CSG: Comissió del Síndic de Greuges

Comissions de Seguiment, creades pel Ple (art. 56 RPC)

CIP: Comissió d’Igualtat de les Persones

CPJ: Comissió de Polítiques de Joventut

CAEUEC: Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració

CDI: Comissió de la Infància

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Dies reservats per a les reunions de les co-
missions
Tram. 244-00003/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de fe-
brer de 2013, ha pres nota dels dies reservats per a les 
reunions de les comissions.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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Fixació de la setmana en què ha de tenir lloc 
la reunió mensual de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 244-00004/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de fe-
brer de 2013, escoltada la Junta de Portaveus, ha acor-
dat que la reunió mensual de la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals s’ha de tenir els divendres de l’última 
setmana de cada mes.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

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

Composició de la Comissió de Control de la 
Iniciativa Legislativa Popular

Designació de membres

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de 
febrer de 2013, vist l’informe dels Serveis Jurídics, ha 
acordat:

1. Ratificar com a membres de la Comissió de Control 
pel torn de catedràtics de dret constitucional o de ci-
ència política a Mercè Barceló, Enoch Albertí i Jordi 
Capo.

2. Ratificar com a membres de la Comissió de Control 
pel torn de juristes de prestigi reconegut a Delfí Guar-
dia, Alfonso Hernández i Lluís Jou.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

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

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Renúncia de la condició de diputat

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de fe-
brer de 2013, d’acord amb l’article 17.a del Reglament, 
ha pres nota de la renúncia de la condició de diputat 
al Parlament de Catalunya de Santi Vila i Vicente, del 
GP de Convergència i Unió, amb efectes del 5 de fe-
brer de 2013.

Palau del Parlament, 5 de febrer de 2013

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

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la sec-
ció 4.67.

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 1518 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artí-
culo 40 del Reglamento del Parlamento, comunica que 
el diputado José María Espejo-Saavedra Conesa ha si-
do designado miembro de la Comisión de Reglamento.

Palacio del Parlamento, 29 de enero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s
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4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant el Ple perquè infor-
mi sobre els casos de corrupció relacionats 
amb els partits polítics que donen suport al 
Govern
Tram. 361-00001/10

Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 1421).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

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 el conseller de la Presi-
dència sobre l’acord previ a la vista del judici 
del cas Pallerols
Tram. 354-00023/10

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, 05.02.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè ex-
pliqui els criteris, els objectius i les prioritats 
d’acció d’Ofideute i les polítiques de medi-
ació pública per a resoldre la situació dels 
afectats pel deute hipotecari
Tram. 356-00017/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 1620).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, 07.02.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Cultura 
i Llengua amb el conseller de Cultura per a 
informar sobre els objectius i les actuacions 
del departament
Tram. 355-00004/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Co-
missió de Cultura i Llengua, tinguda el 06.02.2013, 
DSPC-C 23.

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre els objectius 
i les actuacions del departament
Tram. 355-00010/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Co-
missió de Salut, tinguda el 06.02.2013, DSPC-C 24.
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Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre els objectius i les ac-
tuacions del departament
Tram. 355-00011/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 
06.02.2013, DSPC-C 25.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 5

Convocada per al dia 13 de febrer de 2013

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

13 de febrer de 2013

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 13 de febrer, a les 10.00 h).

2. Report de la Diputació Permanent. Tram. 243-
00001/10. Mesa del Parlament. Substanciació.

3. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

4. Decret llei 1/2013, del 22 de gener, de necessitats fi-
nanceres del sector públic en pròrroga pressupostària. 
Tram. 203-00005/10. Govern de la Generalitat. Debat 
i votació sobre la validació o derogació del decret llei 
(text presentat: BOPC 19, 9).

5. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’in-
vestigació sobre la gestió en l’àmbit sanitari i les relaci-
ons entre el sector públic sanitari i les empreses. Tram. 
252-00002/10. Grup Parlamentari Socialista, Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa i Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 4, 41).

6. Proposta de resolució de creació d’una Comissió d’Es-
tudi de la Seguretat Viària. Tram. 252-00005/10. Mesa 
del Parlament i Junta de Portaveus. Debat i votació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la política econòmica 
i els objectius de dèficit públic. Tram. 300-00004/10. 
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de salut. 
Tram. 300-00003/10. Alba Vergés i Bosch, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre els casos de corrupció 
vinculats al sistema de concessions administratives. 
Tram. 300-00001/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre els processos de pri-
vatització de la titularitat o la gestió d’empreses públi-
ques. Tram. 300-00005/10. Grup Parlamentari Socia-
lista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les mesures contra la 
corrupció i per la transparència. Tram. 300-00002/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació. Tram. 
300-00006/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Substanciació.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2013

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de nomenament d’una ponència 
conjunta per a l’elaboració d’una proposició 
de llei
Tram. 202-00014/10

Sol·licitud
Reg. 1659 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableix l’article 117 del Reglament del Parla-
ment, sol·liciten la creació d’una ponència parlamentà-
ria conjunta per a l’elaboració d’una Proposició de Llei 
de transparència i accés a la informació pública.

Exposició de motius

Les lleis de transparència i accés a la informació pú-
blica han estat una de les mesures que han resultat més 
efectives, en el dret comparat, a l’hora de combatre la 
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corrupció com a mecanisme de prevenció dins del sis-
tema institucional i polític, incrementant la transpa-
rència, la rendició de comptes i, en definitiva, la demo-
cràcia. La proposició de llei de transparència i accés a 
la informació pública ha de perseguir una doble fina-
litat, d’una banda, preveure l’obligació dels poders pú-
blics de difondre i publicar la informació de caràcter 
públic, per tal que estigui a l’abast de la ciutadania, 
i de l’altra, garantir que qualsevol persona pugui sol-
licitar informació a una institució, administració pú-
blica de Catalunya o ens vinculat, que tindrà l’obliga-
ció de trametre-li per escrit o pel mitjà que demani el 
sol·licitant, sempre que disposi d’aquesta informació; 
sens perjudici dels casos exempts per llei.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, reco-
neix, en el seu article 30.1, «totes les persones tenen 
dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis pú-
blics i als serveis econòmics d’interès general. Les ad-
ministracions públiques han de fixar les condicions 
d’accés i els estàndards de qualitat d’aquests serveis, 
amb independència del règim de llur prestació.»

L’accés a la informació pública es recull expressament 
com un dret a l’apartat 3 de l’article 27 (EAC) sobre 
els drets i deures en relació al medi ambient, l’esmen-
tat article contempla que «Totes les persones tenen 
dret a accedir a la informació mediambiental de què 
disposen els poders públics. El dret d’informació, no-
més pot ésser limitat per motius d’ordre públic justifi-
cats, en els termes que estableixen les lleis.» L’Estatut 
d’autonomia, fa una referència expressa a la transpa-
rència, a la Secció Segona del Capítol III del Títol II 
sobre l’administració de la Generalitat, recollint-lo a 
l’apartat 4 de l’article 71 com el principi a través del 
qual, aquesta ha de fer pública la 

informació necessària perquè els ciutadans en puguin 
avaluar la gestió, previsió sense la qual no es podria 
fer efectiu el principi rector de l’article 43 de l’Estatut 
sobre el foment de la participació per part dels poders 
públics, que hauran de «promoure la participació so-
cial en l’elaboració, la prestació (...)» però sobretot en 
«l’avaluació de les polítiques públiques»; sense l’accés 
a la informació pública és fa molt difícil pels ciutadans 
conèixer les actuacions dels poders públics i, com a 
conseqüència, participar en els assumptes públics i 
controlar-ne el seu comportament.

La mateixa Memòria 2009 de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, entre les seves recomanacions, destaca in-
cloure dins de l’agenda política l’elaboració d’una llei 
d’accés a la informació pública amb l’objectiu «d’en-
fortir els valors de transparència i retiment de comp-
tes per part d’autoritats i funcionaris públics», tal com 
també ha proposat el Consell d’Europa.

La Memòria 2009 de l’Oficina Antifrau aconsella que 
una futura llei d’aquestes característiques ha de gaudir 
del màxim consens possible de les forces polítiques en 
compromís amb la màxima transparència i perquè si-

gui una llei estable més enllà dels canvis eventuals de 
les majories parlamentàries, per la qual cosa conside-
rem convenient que el procés d’elaboració de la llei si-
gui d’iniciativa parlamentària de tots els grups i s’obri 
a la participació de les institucions de control i de la 
societat civil.

En la passada legislatura es va constituir una ponència 
conjunta per l’elaboració d’una proposició de llei de 
transparència i accés a la informació pública.

La ponència, sol·licitada pels Grups Parlamentaris de 
CiU, el PSC, el PPC, ICV-EUiA, ERC i Cs, que con-
formaven quasi la pràctica totalitat dels grups pre-
sents al Parlament, va iniciar els seus treballs en data 
7 d’abril de 2011.

Per finament de la novena legislatura, la Proposició de 
llei de transparència i accés a la informació pública 
(tram. 202-00019/09) va decaure, d’acord al que s’es-
tableix a l’article 183 del Reglament del Parlament, i 
conseqüentment els treballs iniciats.

Per tots aquests motius, i atès l’objecte i l’abast insti-
tucional d’aquesta iniciativa, els grups parlamentaris 
sotasignats consideren la ponència conjunta el proce-
diment legislatiu més plural i l’adequat per tal d’assolir 
els objectius previstos a l’Estatut, respondre a les reco-
manacions previstes a la Memòria 2009 de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya i pel Consell d’Europa i repren-
dre els treballs ja iniciats en la legislatura anterior.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici Lu-
cena i Betriu, portaveu del GP SOC; Josep Enric Mi-
llo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors Camats 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Jordi Cañas Pérez, por-
taveu del GP de C’s

Sol·licitud de nomenament d’una ponència 
conjunta per a l’elaboració d’una proposició 
de llei
Tram. 202-00015/10

Sol·licitud
Reg. 1660 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.02.2013

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableix l’article 117 del Reglament del Parla-
ment, sol·liciten la creació d’una ponència parlamentà-
ria conjunta per a l’elaboració d’una Proposició de Llei 
electoral de Catalunya.

Exposició de motius

La Moció 58/VIII del Parlament de Catalunya, del 16 
de juliol de 2009, sobre el règim electoral, manifestava 
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la necessitat d’impulsar una proposició de llei electoral 
per tal de disposar, en desenvolupament de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, d’una legislació pròpia en 
l’àmbit electoral. En aquell moment, tots els grups par-
lamentaris sol·licitaren la creació d’una ponència par-
lamentària amb representació de tots els grups parla-
mentaris per a elaborar una proposició de llei electoral 
de Catalunya, a partir del document Participació, re-
presentació, transparència. Informe per a la Llei elec-
toral de Catalunya, elaborat per la comissió d’experts 
creada per acord del Govern del 27 de març de 2007.

La ponència, va iniciar els seus treballs en data de 20 de  
novembre de 2009, reunint-se en diverses sessions en 
les que els grups parlamentaris i experts varen traslla-
dar les seves propostes i posicionaments sobre un text 
normatiu en l’àmbit electoral.

Els treballs de la ponència, van concloure amb un In-
forme de data 18 de febrer de 2010 (BOPC de 7 de 
maig de 2010) que per proximitat del finament de la 
legislatura va considerar traslladar la responsabili-
tat d’acordar el nou text normatiu en la legislatura se-
güent.

Per aquests motius, i atès l’objecte i l’abast institucio-
nals d’aquesta iniciativa, els grups parlamentaris so-
tasignats consideren la ponència conjunta el procedi-
ment legislatiu més plural i l’adequat per tal d’assolir 
els objectius previstos a l’Estatut de disposar d’una llei 
electoral pròpia.

Palau del Parlament, 30 de gener de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Maurici Lu-
cena i Betriu, portaveu del GP SOC; Josep Enric Mi-
llo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors Camats 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Jordi Cañas Pérez, por-
taveu del GP de C’s

Escrit de renúncia de la condició de diputat

Presentació
Reg. 1463

A la Mesa del Parlament

Santi Vila i Vicente, diputat del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17.a del 
Reglament del Parlament de Catalunya, presenta vo-
luntàriament la seva renúncia a la condició de diputat, 
tot expressant l’honor que ha representat ser membre 
d’aquesta cambra.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Santi Vila i Vicente
Diputat del GP de CiU

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Suplència en l’exercici de les funcions de 
la vicepresidenta del Govern pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 330-00003/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg.1391 / Coneixement, 31.01.2013

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta, 

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la vicepresidenta del Govern, 
els dies 26 i 27 de gener, n’exercirà la suplència en 
l’exercici de les seves funcions el conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Cordialment,

Barcelona, 25 de gener de 2013

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 51/2013, de 24 de gener, pel qual 
s’estableix la suplència en l’exercici de les funcions de 
la vicepresidenta del Govern i consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals els dies 26 i 27 de gener 
de 2013, és publicat al DOGC 6303, de 29 de gener de 
2013.
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Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00004/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 2116 / Coneixement, 07.02.2013

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta, 

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, des del 
dia 6 de febrer fins al dia 8 de febrer, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament la vicepresidenta del 
Govern i consellera de Governació i Relacions Insti-
tucionals.

Cordialment,

Barcelona, 29 de gener de 2013

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 93/2013, de 25 de gener, d’encàr-
rec del despatx del conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural dels dies 6 al 8 
de febrer de 2013, és publicat al DOGC 6309, de 6 de 
febrer de 2013.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació d’una funcionària de carrera

Acord
Mesa del Parlament, 29.01.2013

Secretaria General 

L’11 de febrer de 2013, Amàlia Bosch i Datzira com-
pleix l’edat determinada per la legislació de la funció 
pública per a ésser declarada en situació de jubilació.

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes 
i Tresoreria es desprèn que Amàlia Bosch i Datzira 
compleix les condicions i els requisits per a causar 
drets passius de jubilació.

A la vista del certificat de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social aportat per Amàlia Bosch i Datzira 
amb relació al compliment dels requisits establerts per 
l’article 4 de la Llei 27/2011, de l’1 d’agost, sobre ac-
tualització, adequació i modernització del sistema de 
Seguretat Social.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i la nor-
mativa vigent en matèria de jubilació.

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Declarar jubilada Amàlia Bosch i Datzira amb efec-
tes del 12 de febrer de 2013, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del servei de manteniment i re-
paració de les instal·lacions de l’edifici del 
Parlament de Catalunya
Tram. 615-00001/10

Anunci

Anunci

Pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Par-
lament de Catalunya del 29 de gener de 2013, per la 
qual s’acorda de convocar la licitació pública per a la 
contractació del servei de manteniment i reparació de 
les instal·lacions de l’edifici del Parlament de Catalu-
nya (exp. núm. 615-00001/10).

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya, Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: Contractació del servei de 
manteniment i reparació de les instal·lacions de l’edi-
fici del Parlament de Catalunya (expedient número: 
615-00001/10)

CPV: 50700000

b) Termini d’execució: vint-i-quatre mesos, prorroga-
ble per una o dues anualitats més.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 442.500,8 euros 
(IVA no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 885.001,60 euros (IVA 
no inclòs).

5. Garanties

a) Provisional: no s’exigeix.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació 
(IVA no inclòs).

6. Requisits específics del contractista

Classificació: 

Grup P, subgrup 1, categoria B

7. Criteris de valoració

a) Oferta econòmica: de 0 a 50 punts.

b) Memòria executiva de l’oferta: de 0 a 35 punts.

c) Serveis addicionals i millores: de 0 a 10 punts.

d) Disponibilitat garantida per a adaptar el servei a les 
necessitats ordinàries i extraordinàries del Parlament: 
de 0 a 5 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya, Departament d’In-
fraestructures, Equipaments i Seguretat.

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc 
de la Ciutadella, s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

d) Telèfon: 93 3046500.

e) Fax: 93 2213989.

f) Adreça electrònica:  
contractaciopublica@parlament.cat

g) Perfil de contractant:  
www.parlament.cat/contractacions

h) Data límit d’obtenció de documents i informació:  
5 de març de 2013.

i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns 
a divendres, de 9.00 h a 14.00 h.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 11 de març de 2013

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per les 
clàusules 19, 20, 21 i 22 del plec de clàusules adminis-
tratives particulars.

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secre-
taria General

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

Horari del Registre: de dilluns a divendres (llevat dels 
dies o tardes declarats festius), matins, de 9.00 h a 
14.00 h, i tardes, de 16.00 h a 18.30 h. Per a més infor-
mació consultar l’adreça web: 

http: //www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/ 
registre-general

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a 
mantenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B 

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el  
22 de març de 2013 a les 12.00 h, a l’adreça indicada 
en el punt 8b.

mailto:contractaciopublica@parlament.cat
http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general
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11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàu-
sules administratives particulars i en el de prescripci-
ons tècniques.

12. Despeses dels anuncis 

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part ad-
judicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 31 de ge-
ner de 2013.

Palau del Parlament, 31 de gener de 2013

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, 29.01.2013

Secretaria General

La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 29 de 
gener de 2013, d’acord amb el que preveu la clàusula 
17 del plec de clàusules administratives que determina 

la composició de la mesa de contractació, ha acordat 
nomenar com a membres de la mateixa els següents: 

President: El vicepresident segon, Sr. Lluís M. Coro-
minas i Díaz com a membre titular, i el secretari pri-
mer, Sr. Miquel Iceta i Llorens, com a suplent.

Vocals: 

Sra. Imma Folchi, secretària general del Parlament o 
en substitució Anna Casas, lletrada del Parlament.

Sr. David Pol, Oïdor de comptes i Tresoreria o en subs-
titució Carme de Tomàs, Tresorera.

Sra. Maria Beascoa, cap de l’Àrea de Planificació i 
Gestió d’Infraestructures del Departament d’Infraes-
tructures, Equipaments i Seguretat o en substitució 
Sandra Bosch, cap de la unitat de manteniment i con-
servació del dit departament.

Sr. Christian Puig, arquitecte i gestor energètic o en subs-
titució el Sr. Blai Lliso, tècnic d’instal·lacions del Depar-
tament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

Secretària: Maria Sala o en substitució Yasmina Gar-
cia, ambdues, funcionàries del Parlament.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2013

Imma Folchi Fonafonte
Secretària general



 1 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE EN UN TEXT NORMATIU

 200 Projecte de llei
 202 Proposició de llei
 203 Decret llei
 206 Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia
 211 Reglament del Parlament
 215 Criteri interpretatiu i norma supletòria del Reglament

 2 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE  
EN UNA RESOLUCIÓ O EN UNA MOCIÓ

 201 Investidura del president de la Generalitat
 205 Moció de censura
 212 Interposició de recurs d’inconstitucionalitat
 250 Proposta de resolució
 251 Proposta de creació de subcomissions i grups de treball
 252 Proposta de resolució per a crear comissions
 253 Proposta de resolució per a encomanar un 

informe a la Sindicatura de Comptes
 255 Debat general en el Ple
 256 Informe de fiscalització i memòria d’activitats 

de la Sindicatura de Comptes
 257 Compte general de la Generalitat de Catalunya
 259 Pla o comunicat del Govern
 260 Document de les comissions d’estudi
 261 Dictamen de les comissions d’investigació
 262 Control de la legislació delegada
 263 Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
 265 Conveni i acord de cooperació amb altres comunitats
 267 Projecte de sol·licitud al Govern d’adopció d’un projecte
 269 Projecte de proposició de llei davant les Corts Generals
 270 Proposta de proposició de llei davant les Corts Generals
 271 Designació dels diputats per defensar la Proposició de llei
 280 Designació dels senadors
 281 Elecció del Síndic de Greuges
 282 Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes
 283 Designació de membres del Consell Consultiu
 284 Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 285 Designació de membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
 286 Designació de membres del Consell de Govern de la CCMA
 287 Designació de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 295 Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
 302 Moció subsegüent a una interpel·lació
 370 Proposta de consulta popular per via de referèndum

 3 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE  
EN UN DEBAT O EN LA FORMULACIÓ

 258 Compte i fiscalització d’ens locals i altres
 264 Memòria anual d’activitats de la Comissió de Peticions
 279  Procediment per a l’elecció de càrrecs públics
 290 Compliment de resolucions
 300 Interpel·lació
 301 Interpel·lació d’urgència al Govern
 310 Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
 311 Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
 312 Pregunta oral al director general de la CCMA
 313 Pregunta oral al Consell de Govern de la CCMA
 314 Pregunta per escrit al Govern
 315 Pregunta per escrit al director general de la CCMA
 316 Pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA
 317 Pregunta oral al president de la Generalitat
 320 Sol·licitud d’informació i documentació
 322  Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
 323  Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
 325  Pregunta per escrit al president Consell de Govern de CCMA
 326  Pregunta per escrit als altres càrrecs directius de la CCMA
 340 Compliment de resolucions i de mocions
 350 Compareixença del president de la Generalitat
 351 Intervenció en el Ple de personalitats rellevants
 353 Compareixença en procediments legislatius
 355 Sessió informativa
 357 Compareixença
 359 Sessió informativa d’autoritats institucionals

 360 Informe del Síndic de Greuges
 363 Compareixença en procediments de fiscalització
 390 Compliment de mocions

 4 PROCEDIMENTS DIVERSOS D’ÍNDOLE PARLAMENTÀRIA

 125 Procediments en exercici del dret de petició
 126 Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
 240 Horari del Registre General del Parlament
 241 Calendari de dies inhàbils
 242 Distribució dels escons i els espais als grups parlamentaris
 243 Report de la Diputació Permanent
 244 Calendari de sessions
 245 Procediments a tramitar en el Ple i en les comissions
 246 Delegació de les funcions de la Presidència del Parlament
 330 Composició del Govern, delegacions i encàrrecs de despatx
 333 Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
 334 Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
 335 Altres comunicacions del president de la Generalitat i del Govern
 337 Comunicacions d’altres organismes i entitats
 352 Proposta de compareixença en procediments legislatius
 354 Sol·licitud de sessió informativa
 356 Sol·licitud de compareixença
 358 Sol·licitud de sessió informativa d’autoritats institucionals
 361 Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat
 362 Proposta de compareixença en procediments de fiscalització
 380 Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament
 381 Recurs d’inconstitucionalitat contra una llei de Catalunya
 382 Qüestió d’inconstitucionalitat
 383 Recurs d’emparament constitucional
 384 Conflicte en defensa de l’autonomia local
 385 Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
 394 Pla de treball
 395 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
 401 Declaracions i manifestacions institucionals

 5 PROCEDIMENTS I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

 221 Norma de règim interior
 230 Pressupost del Parlament i del Síndic de Greuges
 231 Nomenament dels diputats interventors
 232 Liquidació del Pressupost
 233 Pressupost de la Sindicatura de Comptes
 235 Informe dels diputats interventors
 500 Procediment per a la provisió de llocs de treball
 501 Procediment per a la selecció de personal del Parlament
 600 Contractació administrativa
 610 Contractes d’obres
 615 Contractes de serveis
 620 Contractes de subministraments
 625 Contractes de dret civil
 630 Contractes privats

 6 PROCEDIMENTS REFERITS A DIPUTATS 
I A ÒRGANS PARLAMENTARIS

 234 Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat del diputat
 336 Declaració sobre la situació patrimonial
 396 Composició del Ple del Parlament
 397 Composició de la Diputació Permanent
 398 Composició de la Mesa del Parlament
 399 Composició del grup parlamentari
 400 Composició de la Comissió
 402 Composició de les comissions permanents legislatives
 403 Composició de les comissions permanents no legislatives
 404 Composició de les comissions creades per llei
 405 Composició de les comissions permanents de legislatura
 406 Composició de les comissions d’estudi
 407 Composició de les comissions d’investigació
 408 Distribució de representants en els òrgans
 409 Composició de les subcomissions i els grups de treball
 410 Composició de les comissions legislatives
 411  Composició de les comissions de seguiment
 412 Composició de les comissions creades per llei o reglament
 413 Composició dels intergrups
 414 Composició d’altres òrgans

TIPOLOGIA DE LES TRAMITACIONS
Els tres primers dígits que identifiquen les tramitacions corresponen al tipus de tramitació;  

els cinc següents al número seqüencial d’ordre dins d’aquesta tipologia, i els dos darrers a la legislatura.
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 1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

 1.00. Reforma de l’Estatut d’autonomia
 1.01. Lleis i altres normes
 1.01.01. Lleis
 1.01.03. Decrets llei
 1.01.04. Decrets legislatius
 1.01.05. Reglament del Parlament
 1.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 1.01.10. Normes de règim interior
 1.10. Resolucions
 1.15. Mocions
 1.17. Recomanacions
 1.20. Interpel·lacions
 1.25. Preguntes al Govern
 1.25.05. Preguntes orals en el Ple
 1.25.10. Preguntes orals en comissió 
 1.25.15. Preguntes per escrit
 1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 1.27.10. Preguntes orals en comissió
 1.27.15. Preguntes per escrit
 1.30. Altres tramitacions
 1.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent 
 1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
 1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  

o memòries de la Sindicatura de Comptes
 1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
 1.40.01. Exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu 
 1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat  

i proporcionalitat per la Unió Europea
 1.40.03. Coneixements de les propostes
 1.40.04. Acords amb relació al Comitè de les Regions 

 2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
 2.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
 2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
 2.01.01. Projectes de llei
 2.01.02. Proposicions de llei
 2.01.03. Decrets llei
 2.01.04. Decrets legislatius
 2.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
 2.01.10. Propostes de normes de règim interior
 2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
 2.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
 2.10.07. Mocions de censura
 2.10.09. Qüestions de confiança
 2.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
 2.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges
 2.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
 2.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 2.10.18. Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 2.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
 2.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 2.10.25. Propostes de resolució
 2.10.30. Debats generals
 2.10.35. Debats en comissió
 2.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada
 2.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
 2.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ  

a una decisió administrativa
 2.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
 2.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes  

de la Sindicatura de Comptes
 2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura  

de Comptes o altres actuacions
 2.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
 2.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
 2.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
 2.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords  

de cooperació amb altres comunitats autònomes
 2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups  

de treball
 2.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
 2.10.95. Altres procediments amb adopció de resolucions
 2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
 2.20. Interpel·lacions
 2.25. Preguntes al Govern
 2.25.05. Preguntes orals en el Ple
 2.25.10. Preguntes orals en comissió
 2.25.15. Preguntes per escrit 
 2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 2.27.10. Preguntes orals en comissió
 2.27.15. Preguntes per escrit 
 2.30. Altres tramitacions
 2.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent

 3. TRAMITACIONS EN CURS
 3.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
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