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Proposta de resolució sobre la reducció del preu 
del peatge de l’autopista C-32
Tram. 250-00129/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre el Quart Cinturó i la 
mobilitat al Vallès
Tram. 250-00130/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la sinistralitat de la car-
retera C-58 a Vacarisses
Tram. 250-00131/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
legislació que regula la presència de banderes en edificis 
oficials
Tram. 250-00132/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

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. 250-00133/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut escola a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00134/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre el programa de teleas-
sistència i el Pla concertat de prestacions bàsiques de ser-
veis socials per a l’atenció primària
Tram. 250-00135/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 75

Proposta de resolució sobre la potenciació dels es-
tudis d’enginyeria agronòmica a la Universitat de Lleida
Tram. 250-00136/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre la implantació i l’em-
plaçament dels estudis de veterinària a la Universitat de Llei-
da
Tram. 250-00137/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre la conversió de l’equip 
d’atenció primària del CAP Martorell en una entitat de base 
associativa
Tram. 250-00138/10
Tramesa a la Comissió p. 76
Termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte Promoció escolar del poble gitano
Tram. 250-00139/10
Tramesa a la Comissió p. 76
Termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre la prohibició de pros-
peccions i explotacions d’hidrocarburs no convencionals 
per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 250-00140/10
Tramesa a la Comissió p. 76
Termini de presentació d’esmenes p. 76

Proposta de resolució sobre el pagament al Consell 
Comarcal del Garraf dels imports pendents en concepte de 
beques de menjador i transport escolar col·lectiu
Tram. 250-00141/10
Tramesa a la Comissió p. 76
Termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre l’eliminació de l’aten-
ció mecanitzada en el servei de programació de visites de 
Sanitat Respon
Tram. 250-00142/10
Tramesa a la Comissió p. 77
Termini de presentació d’esmenes p. 77
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Proposta de resolució sobre la implantació del cri-
bratge poblacional de càncer de còlon i recte
Tram. 250-00143/10
Tramesa a la Comissió p. 77
Termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre el garantiment del fun-
cionament del servei d’hemodinàmica de la Xarxa Hospita-
lària d’Utilització Pública a Tarragona, Lleida i Girona
Tram. 250-00144/10
Tramesa a la Comissió p. 77
Termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
entitats de lluita contra el virus d’immunodeficiència huma-
na i la sida
Tram. 250-00145/10
Tramesa a la Comissió p. 77
Termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00146/10
Tramesa a la Comissió p. 77
Termini de presentació d’esmenes p. 77

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Insti-
tut Assistència Sanitària de Girona
Tram. 250-00147/10
Tramesa a la Comissió p. 77
Termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre el garantiment dels re-
cursos destinats al Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica
Tram. 250-00148/10
Tramesa a la Comissió p. 78
Termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre la recuperació dels 
serveis de salut mental i d’urgències nocturnes del CAP Ba-
dia del Vallès
Tram. 250-00149/10
Tramesa a la Comissió p. 78
Termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre l’atenció continuada al 
CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00150/10
Tramesa a la Comissió p. 78
Termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac
Tram. 250-00151/10
Tramesa a la Comissió p. 78
Termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
pendent a Renfe i sobre la signatura del contracte marc amb 
aquesta empresa
Tram. 250-00152/10
Tramesa a la Comissió p. 78
Termini de presentació d’esmenes p. 78

Proposta de resolució sobre l’oferta de serveis fer-
roviaris a la línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant 
Vicenç de Calders
Tram. 250-00153/10
Tramesa a la Comissió p. 79
Termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre la programació de les 
obres d’ampliació de les carreteres C-58 i C-16 entre les car-
reteres B-30 a Cerdanyola i B-40 a Terrassa
Tram. 250-00154/10
Tramesa a la Comissió p. 79
Termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00155/10
Tramesa a la Comissió p. 79
Termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut escola a Polinyà
Tram. 250-00156/10
Tramesa a la Comissió p. 79
Termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00157/10
Tramesa a la Comissió p. 79
Termini de presentació d’esmenes p. 79

Proposta de resolució sobre el transport aeri entre 
Barcelona i Menorca
Tram. 250-00158/10
Tramesa a la Comissió p. 79
Termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida
Tram. 250-00159/10
Tramesa a la Comissió p. 80
Termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre el pagament de la part 
corresponent a la Generalitat per a iniciar les obres de cons-
trucció del centre d’acollida turística de Les
Tram. 250-00160/10
Tramesa a la Comissió p. 80
Termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre les mesures de racio-
nalització dels horaris laborals per a la conciliació de la vida 
personal, laboral i familiar i l’impuls d’aquestes mesures
Tram. 250-00161/10
Tramesa a la Comissió p. 80
Termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre la creació del Fons so-
cial català d’habitatges
Tram. 250-00162/10
Tramesa a la Comissió p. 80
Termini de presentació d’esmenes p. 80

Proposta de resolució sobre el projecte de línia de 
molt alta tensió entre Sentmenat i Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-00163/10
Tramesa a la Comissió p. 80
Termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
decisió del Govern de l’Estat d’aplicar l’impost sobre el valor 
afegit a l’educació de la infància i la joventut
Tram. 250-00164/10
Tramesa a la Comissió p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret legislatiu 3/2008, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-00165/10
Tramesa a la Comissió p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre el control oficial de la 
cadena de producció de carn
Tram. 250-00166/10
Tramesa a la Comissió p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 81
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Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
ambulàncies, els vehicles i el personal de Sistema d’Emer-
gències Mèdiques, SA
Tram. 250-00167/10
Tramesa a la Comissió p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 81

Proposta de resolució sobre la responsabilitat de 
les empreses de telefonia mòbil en l’explotació dels recursos 
naturals de la República Democràtica del Congo
Tram. 250-00168/10
Tramesa a la Comissió p. 81
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 124/IX, sobre la política pública de cooperació
Tram. 250-00169/10
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre les llistes d’espera dels 
hospitals de Terrassa
Tram. 250-00170/10
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un es-
tudi sobre l’ús de gasos lacrimògens per a dispersar con-
centracions
Tram. 250-00171/10
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre el lliurament al Parla-
ment d’un informe relatiu a l’ús de bales de goma
Tram. 250-00172/10
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre la implantació de la 
identificació visible dels membres dels cossos de seguretat
Tram. 250-00173/10
Tramesa a la Comissió p. 82
Termini de presentació d’esmenes p. 82

Proposta de resolució sobre la corrupció política
Tram. 250-00174/10
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00175/10
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 250-00176/10
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada del CAP Gavà 1
Tram. 250-00177/10
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00178/10
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre l’atenció primària a 
Gavà
Tram. 250-00179/10
Tramesa a la Comissió p. 83
Termini de presentació d’esmenes p. 83

Proposta de resolució sobre el carril VAO de la car-
retera C-58
Tram. 250-00180/10
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova escola Riu Sec i el manteniment de l’Escola Xarau, a 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00181/10
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre l’oferiment de préstecs 
avantatjosos a les sales i les empreses d’exhibició cinema-
togràfica
Tram. 250-00182/10
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’impost 
sobre el valor afegit reduït a les activitats culturals
Tram. 250-00183/10
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00184/10
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre la coordinació de l’ac-
tuació dels cossos policials de l’Estat i dels Mossos d’Es-
quadra en els casos d’espionatge polític
Tram. 250-00185/10
Tramesa a la Comissió p. 84
Termini de presentació d’esmenes p. 84

Proposta de resolució sobre el funcionament del 
carril VAO de la carretera C-58
Tram. 250-00186/10
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00187/10
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre la vigència dels títols 
de transport de rodalies
Tram. 250-00188/10
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències del CAP L’Arboç
Tram. 250-00189/10
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre la regularització de 
l’escola bressol de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron 
com a escola laboral i sobre el garantiment de la seva con-
tinuïtat
Tram. 250-00190/10
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85

Proposta de resolució sobre l’execució de la variant 
de Sagàs, a la carretera C-154
Tram. 250-00191/10
Tramesa a la Comissió p. 85
Termini de presentació d’esmenes p. 85
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Proposta de resolució sobre el projecte i l’execució 
del tram de carretera entre Berga i el túnel de Pimorent com 
a continuació de l’autovia C-16 i part de l’eix europeu E-9
Tram. 250-00192/10
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00193/10
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les zo-
nes protegides del delta del Llobregat
Tram. 250-00194/10
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre el manteniment en fun-
cionament de l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar
Tram. 250-00195/10
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures 
per a garantir la liquiditat de les entitats del tercer sector 
social
Tram. 250-00196/10
Tramesa a la Comissió p. 86
Termini de presentació d’esmenes p. 86

Proposta de resolució sobre les obres d’arran-
jament de la carretera C-243 a l’entrada de Sant Sadurní 
d’Anoia
Tram. 250-00197/10
Tramesa a la Comissió p. 87
Termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
senyalització a la intersecció de les carreteres C-244 i BV-
2136
Tram. 250-00198/10
Tramesa a la Comissió p. 87
Termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre la suspensió de la 
construcció de l’escola del barri de La Farigola, a Cerdanyo-
la del Vallès
Tram. 250-00199/10
Tramesa a la Comissió p. 87
Termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre la retirada de la placa 
commemorativa a la memòria d’un ciutadà de Santa Coloma 
de Cervelló
Tram. 250-00200/10
Tramesa a la Comissió p. 87
Termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre l’impost sobre les es-
tades turístiques
Tram. 250-00201/10
Tramesa a la Comissió p. 87
Termini de presentació d’esmenes p. 87

Proposta de resolució sobre la declaració d’espai 
Schengen per al port de Palamós
Tram. 250-00202/10
Tramesa a la Comissió p. 87
Termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre la presentació d’un es-
tudi sobre les causes de l’increment dels delictes
Tram. 250-00203/10
Tramesa a la Comissió p. 88
Termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de re-
conversió gradual de l’empresa Ercros
Tram. 250-00204/10
Tramesa a la Comissió p. 88
Termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre la creació de la co-
missió de coordinació de l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00205/10
Tramesa a la Comissió p. 88
Termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre la pròrroga de les bo-
nificacions de les taxes aeroportuàries de l’aeroport de Gi-
rona - Costa Brava
Tram. 250-00206/10
Tramesa a la Comissió p. 88
Termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me de viabilitat del port de Palamós com a espai fronterer 
Schengen
Tram. 250-00207/10
Tramesa a la Comissió p. 88
Termini de presentació d’esmenes p. 88

Proposta de resolució sobre la presentació per part 
del Ministeri de l’Interior dels estudis de viabilitat del port de 
Palamós com a espai transfronterer Schengen
Tram. 250-00208/10
Tramesa a la Comissió p. 89
Termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre el restabliment per 
part d’AENA dels serveis d’assistència sanitària a l’aeroport 
de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00209/10
Tramesa a la Comissió p. 89
Termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre la reducció dels peat-
ges de la carretera C-32 al Garraf
Tram. 250-00210/10
Tramesa a la Comissió p. 89
Termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre el Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00211/10
Tramesa a la Comissió p. 89
Termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre la Mostra de Cinema 
Llatinoamericà de Lleida
Tram. 250-00212/10
Tramesa a la Comissió p. 89
Termini de presentació d’esmenes p. 89

Proposta de resolució sobre la cessió d’un alberg 
per a la pernoctació dels mossos d’esquadra destinats a 
Vielha e Mijaran
Tram. 250-00213/10
Tramesa a la Comissió p. 89
Termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de To-
relló
Tram. 250-00214/10
Tramesa a la Comissió p. 90
Termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre la implantació del mo-
del d’institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00215/10
Tramesa a la Comissió p. 90
Termini de presentació d’esmenes p. 90
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Proposta de resolució sobre la substitució dels 
combois dels trens regionals de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00216/10
Tramesa a la Comissió p. 90
Termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre la mobilitat a les Ter-
res de l’Ebre
Tram. 250-00217/10
Tramesa a la Comissió p. 90
Termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre la reforma de l’Institut 
Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00218/10
Tramesa a la Comissió p. 90
Termini de presentació d’esmenes p. 90

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00219/10
Tramesa a la Comissió p. 91
Termini de presentació d’esmenes p. 91

Proposta de resolució sobre el soterrament de la lí-
nia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-00220/10
Presentació p. 91

Proposta de resolució sobre el trasllat del parc de 
neteja de Fomento de Construcciones y Contratas emplaçat 
a l’Eixample de Barcelona
Tram. 250-00221/10
Presentació p. 92

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de la línia 9 del metro
Tram. 250-00222/10
Presentació p. 93

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a Lli-
çà d’Amunt
Tram. 250-00223/10
Presentació p. 93

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00224/10
Presentació p. 95

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de la línia 9 del metro entre l’estació de Collblanc, a 
l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la terminal entre pis-
tes de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00225/10
Presentació p. 96

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei permanent d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de 
Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa, Josep Trueta de 
Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00227/10
Presentació p. 97

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’Escola El Castell, de Tona, i sobre el mapa escolar d’aquest 
municipi
Tram. 250-00228/10
Presentació p. 97

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
preinscripció de P3 a l’Escola Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt, 
i sobre el mapa escolar d’aquest municipi
Tram. 250-00229/10
Presentació p. 98

Proposta de resolució sobre l’anunci de tancament 
de l’Escola Can Montllor, de Terrassa, i sobre la construcció 

del nou emplaçament i la licitació i l’execució de les obres 
d’altres centres educatius d’aquest municipi
Tram. 250-00230/10
Presentació p. 98

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
la línia de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la Selva del 
Camp, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi
Tram. 250-00231/10
Presentació p. 99

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies de P3 a l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i el pro-
jecte de construcció del nou centre
Tram. 250-00232/10
Presentació p. 100

Proposta de resolució sobre la retirada del Projec-
te de decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el 
caràcter d’acadèmia de la llengua occitana, aranès a l’Aran
Tram. 250-00233/10
Presentació p. 101

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00234/10
Presentació p. 101

Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes i el 
nombre d’aules de P3 a les escoles públiques d’Esplugues 
de Llobregat i sobre la revisió dels concerts amb les escoles 
concertades d’aquest municipi
Tram. 250-00235/10
Presentació p. 102

Proposta de resolució sobre la transferència de les 
subvencions per a la rehabilitació d’edificis atorgades a les 
comunitats de veïns del barri del Congost, de Granollers
Tram. 250-00236/10
Presentació p. 102

Proposta de resolució sobre la construcció i la po-
sada en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 250-00237/10
Presentació p. 103

Proposta de resolució sobre l’ampliació i els horaris 
de batxillerat de l’Institut Els Pallaresos
Tram. 250-00238/10
Presentació p. 104

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’expedi-
ent de regulació d’ocupació d’Ercros i el garantiment del fu-
tur laboral de Flix i la Ribera d’Ebre
Tram. 250-00239/10
Presentació p. 104

Proposta de resolució sobre la paralització i la sus-
pensió dels desnonaments
Tram. 250-00240/10
Presentació p. 105

Proposta de resolució sobre el CAP L’Arboç
Tram. 250-00241/10
Presentació p. 106

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces de bombers
Tram. 250-00242/10
Presentació p. 107

Proposta de resolució sobre el Cos de Bombers
Tram. 250-00243/10
Presentació p. 107
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Proposta de resolució sobre l’increment del nom-
bre de places de mossos d’esquadra de l’àrea regional de 
recursos operatius
Tram. 250-00244/10
Presentació p. 108

Proposta de resolució sobre l’organització del sis-
tema sanitari
Tram. 250-00245/10
Presentació p. 109

Proposta de resolució sobre les intervencions on-
cològiques, la disponibilitat de sales d’operacions i el servei 
d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 250-00246/10
Presentació p. 110

Proposta de resolució sobre la publicació dels con-
tractes amb els proveïdors i prestataris de serveis sanitaris i 
dels informes de la Central de Resultats
Tram. 250-00247/10
Presentació p. 111

Proposta de resolució sobre l’abaratiment del 
transport ferroviari de Renfe entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-00248/10
Presentació p. 111

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 112

 Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 7/1980, de llibertat religiosa
Tram. 270-00003/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 112

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’investigació sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 252-00007/10
Presentació p. 113

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les sentències dels tri-
bunals en matèria educativa
Tram. 300-00013/10
Presentació p. 113

Interpel·lació al Govern sobre la informació relativa 
al deute de la Generalitat
Tram. 300-00014/10
Presentació p. 113

Interpel·lació al Govern sobre l’estabilitat pressu-
postària i el deute
Tram. 300-00015/10
Presentació p. 114

Interpel·lació al Govern sobre el model present i fu-
tur de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 300-00016/10
Presentació p. 114

Interpel·lació al Govern sobre la situació de les per-
sones desocupades i el tancament d’empreses
Tram. 300-00017/10
Presentació p. 114

Interpel·lació al Govern sobre la política d’acció ex-
terior
Tram. 300-00018/10
Presentació p. 114

Interpel·lació al Govern sobre les propostes en ma-
tèria de política tributària
Tram. 300-00019/10
Presentació p. 115

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
Tram. 410-00003/10
Substitució de diputats p. 115

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/10
Substitució de diputats p. 115

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Inves-
tigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors
Tram. 408-00004/10
Acord p. 116

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 408-00005/10
Acord p. 116

Atribució de la presidència de la Comissió d’Investi-
gació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre 
el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 408-00006/10
Acord p. 116

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Pú-
blic Sanitari i les Empreses
Tram. 408-00007/10
Acord p. 116

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 Justícia sobre els objectius del 
seu departament
Tram. 354-00021/10
Retirada de la sol·licitud p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre els 
casos d’espionatge polític
Tram. 354-00034/10
Sol·licitud i tramitació p. 117
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00035/10
Sol·licitud i tramitació p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre la 
seva presumpta participació en l’encàrrec o autorització de 
la investigació de membres del Govern
Tram. 354-00038/10
Sol·licitud i tramitació p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Interior sobre els ca-
sos d’espionatge polític
Tram. 354-00039/10
Sol·licitud i tramitació p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00040/10
Sol·licitud i tramitació p. 117

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre els 
casos d’espionatge polític
Tram. 354-00041/10
Sol·licitud i tramitació p. 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el projecte Barcelona World
Tram. 354-00050/10
Sol·licitud i tramitació p. 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació i ex-
conseller d’Interior, sobre els grups salafistes establerts a 
Catalunya
Tram. 354-00051/10
Sol·licitud i tramitació p. 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació i ex-
conseller d’Interior, sobre els incidents esdevinguts a Maials 
(Segrià) al maig del 2012
Tram. 354-00052/10
Sol·licitud i tramitació p. 118

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació i ex-
conseller d’Interior, sobre el pagament del fons d’ajut social 
destinat al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00053/10
Sol·licitud i tramitació p. 118

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de 
l’Institut Català de les Dones davant la comissió que corres-
pongui perquè informi sobre el Pla estratègic de polítiques 
de dones 2012-2015
Tram. 356-00014/10
Acord sobre la sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Horitzó Europa davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre el Projecte d’ini-
ciativa ciutadana europea per un pla de desenvolupament 
sostenible, recuperació econòmica i ocupació a Europa
Tram. 356-00015/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Medicus Mundi davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 

Europea i Cooperació perquè presenti l’informe del 2012 «La 
salut en la cooperació i l’ajuda humanitària»
Tram. 356-00018/10
Acord sobre la sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Creu Roja davant la Comissió de la Infància perquè expo-
sin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 356-00034/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació Catalana contra el Càncer davant la Comissió de 
la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00035/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació Catalana de Drogodependències davant la Co-
missió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al do-
cument de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00036/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits davant 
la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions 
al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00037/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya davant 
la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions 
al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00038/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etio-
logies Similars davant la Comissió de la Infància perquè ex-
posin llurs aportacions al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 356-00039/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Fòrum Salut Mental davant la Comissió de la Infància perquè 
exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 356-00040/10
Sol·licitud p. 120

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Fundació Catalana de l’Esplai davant la Comissió de la 
Infància perquè exposin llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00041/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Fundació Pere Tarrés i de la Coordinació Catalana de Colò-
nies, Casals i Clubs d’Esplai davant la Comissió de la Infàn-
cia perquè exposin llurs aportacions al document de bases 
del Pacte per a la infància
Tram. 356-00042/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu davant la Comissió 
de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00043/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i de la Fundació Jo-
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sep Sans davant la Comissió de la Infància perquè exposin 
llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la 
infància
Tram. 356-00044/10
Sol·licitud p. 121

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Moviment Laic i Progressista davant la Comissió de la Infàn-
cia perquè exposin llurs aportacions al document de bases 
del Pacte per a la infància
Tram. 356-00045/10
Sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Comitè de Catalunya de l’UNICEF davant la Comissió 
de la Infància perquè presenti l’informe Infància a Catalunya 
2012-2013
Tram. 356-00046/10
Sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Coordinadora d’Associacions de Famílies Acollidores 
davant la Comissió de la Infància perquè exposi la seva po-
sició amb relació al Pacte nacional per a la infància i l’ado-
lescència
Tram. 356-00047/10
Sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença de Teresa Crespo, 
presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Fa-
miliars, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè expliqui les tasques d’assessorament dutes a terme
Tram. 356-00051/10
Sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Serveis Penitenciaris davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00053/10
Sol·licitud p. 122

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Serveis Penitenciaris davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre la seva presumpta participació 
en l’encàrrec o autorització de la investigació de membres 
del Govern
Tram. 356-00054/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Serveis Penitenciaris davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00055/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la 
federació sorgida de la fusió de tres federacions catalanes 
d’organitzacions no governamentals
Tram. 356-00068/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Taula per l’Acció Exterior davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti aques-
ta entitat i informi sobre els seus objectius i activitats
Tram. 356-00074/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença de Ferran Terradellas, 
director de la Representació de la Comissió Europea a Ca-
talunya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre els objectius i les actuaci-
ons d’aquest ens
Tram. 356-00075/10
Sol·licitud p. 123

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre l’acció concerta-
da per al 2013 de la Conferència de Comissions de Justícia 
i Pau d’Europa
Tram. 356-00076/10
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de Núria Camps i Vi-
dal, directora d’Avaluem, i d’altres representants de les enti-
tats signants del manifest «Per una acció exterior de Catalu-
nya participativa i compromesa» davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposin els ob-
jectius del manifest
Tram. 356-00077/10
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
plataforma «Colòmbia en Pau» davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposin el pro-
cés de pau a Colòmbia
Tram. 356-00078/10
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració perquè exposin el procés de pau a Colòmbia
Tram. 356-00079/10
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposi la 
situació dels impagaments a les organitzacions no gover-
namentals
Tram. 356-00080/10
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la 
planificació de la cooperació al desenvolupament i l’acció 
humanitària
Tram. 356-00081/10
Sol·licitud p. 124

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Ocu-
pació i Relacions Laborals davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració perquè informi sobre les conseqüències 
de la reforma de la renda mínima d’inserció i sobre la política 
actual i futura en aquesta matèria
Tram. 356-00088/10
Sol·licitud p. 125

Proposta de compareixença del secretari de Coo-
peració i Coordinació de les Administracions Locals davant 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació a l’In-
forme de fiscalització 38/2012, sobre el control del lliurament 
dels fons públics de la Generalitat vinculats al retiment dels 
comptes dels ens locals del 2009 i el 2010
Tram. 362-00001/10
Sol·licitud p. 125

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

Sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones amb la consellera de de Benestar Social i Família 
sobre els objectius i les actuacions del departament en l’àm-
bit de les polítiques d’igualtat
Tram. 355-00017/10
Substanciació p. 125
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Sessió informativa de la Comissió de Justícia i Drets 
Humans amb el conseller de Justícia sobre el Pla d’equipa-
ments penitenciaris
Tram. 355-00022/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 125

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

Compareixença d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre la situació d’impagament dels ajuts a les entitats del 
tercer sector social i les conseqüències que se’n deriven
Tram. 357-00001/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’una representació de la Confede-
ració Empresarial de l’Economia Social de Catalunya davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre la situació d’impagament dels ajuts a les entitats del 
tercer sector social i les conseqüències que se’n deriven
Tram. 357-00002/10
Substanciació p. 125

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Recursos Assistencials davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la si-
tuació d’impagament dels ajuts a les entitats del tercer sec-
tor social i les conseqüències que se’n deriven
Tram. 357-00003/10
Substanciació p. 126

Compareixença d’una representació de la Unió de 
Petites i Mitjanes Residències davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar sobre la situació d’im-
pagament dels ajuts a les entitats del tercer sector social i 
les conseqüències que se’n deriven
Tram. 357-00004/10
Substanciació p. 126

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la 
Dependència Gerontològica davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar sobre la situació d’im-
pagament dels ajuts a les entitats del tercer sector social i 
les conseqüències que se’n deriven
Tram. 357-00005/10
Substanciació p. 126

Compareixença d’una representació d’Horitzó Eu-
ropa davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a informar sobre el Projecte d’iniciativa ciu-
tadana europea per un pla de desenvolupament sostenible, 
recuperació econòmica i ocupació a Europa
Tram. 357-00007/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126
Substanciació p. 126

Compareixença d’una representació de Medicus 
Mundi davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a presentar l’informe del 2012 «La salut en la 
cooperació i l’ajuda humanitària»
Tram. 357-00008/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 126
Substanciació p. 126

Compareixença de la presidenta de l’Institut Català 
de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre el Pla estratègic de polítiques de dones 
2012-2015
Tram. 357-00009/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 127

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 7
Convocada per al dia 13 de març de 2013 p. 127

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

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

Memòria del Consell Interuniversitari de Catalunya 
corresponent al 2012
Tram. 334-00007/10
Correcció d’errades de publicació (BOPC 36) p. 128

Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corres-
ponent al 2012
Tram. 334-00008/10
Presentació p. 128

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent a l’octubre del 2012
Tram. 337-00003/10
Presentació p. 128

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 630/2013, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra determinats ar-
ticles de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d’horaris co-
mercials
Tram. 381-00003/10
Coneixement p. 129
Acord de compareixença del Parlament p. 129
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 2/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual es crea la Comissió d’Investiga-
ció sobre les Possibles Responsabilitats De-
rivades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 252-00001/10

Acord de creació pel Parlament

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, un cop considerada la Propos-
ta de resolució de creació d’una Comissió d’Investi-
gació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades 
de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i 
la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors 
(tram. 252-00001/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, pel Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, d’acord amb l’article 58.3 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Investi-
gació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de 
l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Pos-
sible Vulneració dels Drets dels Consumidors (CIREF).

Palau del Parlament, 9 de gener de 2013

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

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de directiva del Consell 
per la qual s’estableix una cooperació refor-
çada en l’àmbit de l’impost sobre les trans-
accions financeres
Tram. 295-00018/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a la segu-
retat dels productes de consum i pel qual es 
deroguen la Directiva 87/357/CEE del Con-
sell i la Directiva 2001/95/CE
Tram. 295-00019/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 3814).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 5454, 5695, 
5720).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 08.03.2013 a l’11.03.2013).
Finiment del termini: 12.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.

Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.03.2013 al 25.03.2013).
Finiment del termini: 26.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 5712, 5718).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.03.02013 a l’11.03.2013).
Finiment del termini: 12.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.
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Proposició de llei de prohibició de prospec-
cions i explotacions d’hidrocarburs no con-
vencionals per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 202-00002/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 5453, 5718).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 5453, 5718).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 5453, 5718).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 5453, 5718).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 5453, 5718).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.

Proposició de llei de transparència i accés a 
la informació
Tram. 202-00007/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 5718).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.03.02013 a l’11.03.2013).
Finiment del termini: 12.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, d’educació
Tram. 202-00008/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 5453, 5718).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 5453, 5718).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 12.03.2013 al 18.03.2013).
Finiment del termini: 19.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 5453, 5718).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 12.03.2013 al 18.03.2013).
Finiment del termini: 19.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.

Proposició de llei per a una nova ciutadania 
i per a la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00012/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 5453, 5718).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 12.03.2013 al 18.03.2013).
Finiment del termini: 19.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.

Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 202-00013/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 5453, 5718).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 12.03.2013 al 18.03.2013).
Finiment del termini: 19.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.

Proposició de llei sobre la renda mínima d’in-
serció
Tram. 202-00017/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.03.2013 al 25.03.2013).
Finiment del termini: 26.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposició de llei de creació d’impostos am-
bientals
Tram. 202-00019/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.03.2013 al 25.03.2013).
Finiment del termini: 26.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.
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Proposició de llei de reforma de l’impost de 
successions i donacions
Tram. 202-00020/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.03.2013 al 25.03.2013).
Finiment del termini: 26.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00021/10

Presentació
grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3195 i 4671 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 100.b 
del Reglament del Parlament, presenta la proposició de 
llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’Educació: 

Memòria justificativa

La societat catalana és plural i diversa, i entre moltes 
altres característiques, hi ha una que ens fa cultural-
ment més rics: som una societat bilingüe. I aquesta re-
alitat social queda reflectida en la nostra Constitució i 
en el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya i la pos-
terior interpretació que va realitzar el Tribunal Cons-
titucional en relació a aquesta norma en la Sentència 
31/2010, de 28 de juny, reconeixent-se en tots dos tex-
tos legals un règim lingüístic bilingüe que garanteix la 
co-oficialitat de les dues llengües que parlen i utilitzen 
la immensa majoria de ciutadans de Catalunya, el cas-
tellà, que així mateix és llengua oficial en tota Espa-
nya, i el català.

Però a dia d’avui aquest règim bilingüe garantit consti-
tucionalment no té reflex en el sistema educatiu català, 
on tan sol una de les dues llengües, el català, és utilit-
zada com a únic idioma vehicular a les aules, negant 
la possibilitat que els alumnes catalans gaudeixin d’un 
sistema de convivència lingüística en el qual les dues 
llengües oficials siguin conjuntament llengües vehicu-
lars a les aules.

Presentem aquesta proposició de llei per normalitzar 
i garantir l’ús conjunt i equilibrat del català i del cas-
tellà en l’ensenyament, fent valer per sobre de qualse-
vol altra consideració el dret dels alumnes a ser edu-
cat en les dues llengües oficials. La societat espanyola 

va viure quaranta anys de dictadura, i això va suposar 
que en el que avui és la comunitat autònoma catalana, 
una de les nostres llengües oficials, el català, fora ex-
closa del sistema educatiu. Després de trenta anys de 
democràcia, el sistema d’immersió lingüística obliga-
tori en una sola llengua ha exclòs com a llengua ve-
hicular de l’educació catalana a l’altra de les nostres 
llengües, el castellà. Per tant, ha arribat el moment de 
trobar un model de convivència lingüística concorde 
als nostres drets constitucionals i a la realitat social 
catalana. Una societat bilingüe ha de gaudir en bona 
lògica d’un servei educatiu públic bilingüe.

En definitiva, i com s’estableix de manera inequívo-
ca en els fonaments jurídics continguts en la sentència 
del Tribunal Constitucional sobre la reforma de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya, «nada impide que el 
Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza 
en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de apren-
dizaje en todos los niveles de enseñanza. Pero nada 
permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto 
de idéntico derecho ni disfrute, con la catalana, de la 
condición de lengua vehicular en la enseñanza. [...] Si-
endo así que ambas lenguas han de ser no sólo objeto 
de enseñanza, sino también medio de comunicación 
en el conjunto del proceso educativo, es constitucio-
nalmente obligado que las dos lenguas cooficiales se-
an reconocidas por los poderes públicos competentes 
como vehiculares».

Finalment, i en conjunció amb l’ús vehicular dels dos 
idiomes oficials, es proposa incorporar la llengua es-
trangera progressivament com a tercera llengua vehi-
cular, garantint així que els alumnes siguin capaços 
d’utilitzar de manera habitual i fluïda al final de l’ense-
nyament obligatori aquest tercer idioma, que sens dub-
te s’ha convertit en una eina professional i personal es-
sencial en una societat oberta i en un món globalitzat 
com el que vivim.

Exposició de motius

El passat 28 de juny de 2010 el Tribunal Constitucio-
nal va fallar la seva Sentència número 31/2010, en la 
qual resolia el recurs d’inconstitucionalitat núm. 8045-
2006, interposat contra diversos preceptes de la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya; Sentència que neces-
sàriament comporta la revisió de gran part de les nor-
mes de desenvolupament que, abans de la Sentència, 
el Parlament de Catalunya havia aprovat, a l’efecte de 
realitzar la seva necessària adaptació al marc consti-
tucional, atès que moltes d’elles interpreten articles de 
l’Estatut de forma contrària a com el Tribunal Consti-
tucional els ha interpretat perquè puguin ser conside-
rats conformes amb la Carta Magna.

El Parlament de Catalunya va aprovar en 2009 una 
d’aquestes lleis de desenvolupament, la Llei d’Educa-
ció de Catalunya, fonamentant la mateixa en una in-
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terpretació literal de l’article 35.2 de l’Estatut d’Auto-
nomia, fent pivotar tot el règim lingüístic del sistema 
educatiu català en l’exclusivitat del català com a llen-
gua vehicular, excloent al castellà d’aquesta condició 
en l’ensenyament i com a llengua d’ús normal de l’ad-
ministració educativa. La vigent llei d’Educació de 
Catalunya parteix d’un sistema monolingüe en català 
en el qual el castellà apareix amb el mateix règim que 
el d’una llengua estrangera malgrat ser la llengua ofi-
cial de l’estat i fins i tot d’ús majoritari entre els ciuta-
dans de Catalunya.

En la Sentència 31/2010, el Tribunal Constitucional ha 
establert clarament quina és la interpretació constitu-
cionalment vàlida de l’article 35.2 de l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya, que, al contrari del que és fo-
nament de la Llei d’Educació de Catalunya, no pot en 
cap moment interpretar-se de manera que quedi el cas-
tellà exclòs com a llengua vehicular en l’ensenyament.

Al desembre de 2010, aplicant ja aquesta jurisprudèn-
cia constitucional, tres sentències del Tribunal Suprem 
han declarat que el Govern de la Generalitat haurà 
d’adoptar quantes mesures siguin precises perquè el 
castellà tingui el tracte de llengua vehicular en el sis-
tema educatiu obligatori, conjuntament amb el català i 
d’una forma equilibrada.

La interpretació del règim lingüístic de l’Estatut de Ca-
talunya que realitza el Tribunal Constitucional, i que 
després serveix de fonament de les Sentències del Tri-
bunal Suprem, determina la inconstitucionalitat del rè-
gim lingüístic escolar que estableix la Llei d’Educació 
de Catalunya, sent necessària la supressió i la modifica-
ció d’alguns dels preceptes per adequar aquesta Llei al 
marc Constitucional.

Les declaracions contingudes en Llei d’Educació res-
pecte a l’exclusivitat del català són clarament incons-
titucionals, en implicar necessàriament la ruptura del 
règim de cooficialitat consagrat en l’article 3 de la 
Constitució Espanyola i que, segons el Tribunal Cons-
titucional, es troba necessàriament inclòs en la in-
terpretació que ha de fer-se de l’Estatut d’Autonomia 
respecte a l’ús de totes dues llengües oficials en l’ense-
nyament. Aquesta fórmula prevista en la Llei d’Educa-
ció és, de manera evident, contraria a la interpretació 
que de l’article 35.2 ha efectuat el Tribunal Constituci-
onal, que clarament estableix que el caràcter vehicular 
del català en l’ensenyament no pot excloure en cap mo-
ment el caràcter vehicular del castellà.

Doctrina que el Tribunal constitucional ve mantenint, 
no només en la Sentència 31/2010, consolidada doc-
trina sobre la cooficialitat lingüística i l’abast consti-
tucional que ha de donar-se a la mateixa, doctrina que 
s’inicia a partir de la Sentència 82/1986 (FJ2) que, en-
tre altres coses, afirma: 

«Según el número I del artículo 3º de la Constitución, 
el castellano es la lengua española oficial del Estado, y 
entendiéndose obviamente aquí por Estado el conjun-

to de los poderes públicos españoles, con inclusión de 
los autónomos locales, resulta que el castellano es len-
gua oficial de todos los poderes públicos y en todo el 
territorio español. Aunque la Constitución no define, 
sino que da por supuesto lo que sea una lengua oficial, 
la regulación que hace de la materia permite afirmar 
que es oficial una lengua, independientemente de su 
realidad y peso como fenómeno social, cuando es re-
conocida par los poderes públicos como medio normal 
de comunicación en y entre ellos y en su relación con 
los sujetos privados, con plena validez y efectos jurí-
dicos [...]. Ello implica que el castellano es medio de 
comunicación normal de los poderes públicos y ante 
ellos en el conjunto del Estado español. En virtud de 
lo dicho, al añadir el número 2 del mismo artículo 3º 
que las demás lenguas españolas serán también ofici-
ales en las respectivas Comunidades Autónomas se si-
gue, asimismo, que la consecuente cooficialidad lo es 
con respecto a todos los poderes públicos radicados en 
el territorio autonómico, sin exclusión de los órganos 
dependientes de la Administración central y de otras 
instituciones estatales en sentido estricto, siendo, por 
tanto, el criterio delimitador de la oficialidad del cas-
tellano y de la cooficialidad de otras lenguas españolas 
el territorio, independientemente del carácter estatal, 
autonómico o local de los distintos poderes públicos».

Per això, en la interpretació que fa el Tribunal Cons-
titucional dels preceptes en els quals es fonamenta la 
Llei d’Educació, especialment l’article 35.2. de l’Es-
tatut, ens diu que el caràcter vehicular del català no 
pot comportar l’exclusió del castellà. Però els precep-
tes de la Llei d’Educació, en quan segueixen desenvo-
lupant el marc normatiu lingüístic en un sentit exclo-
ent respecte al català, serien en la seva redacció actual 
clarament contraris a aquesta interpretació i, per tant, 
contraris a la constitució, atès que refereixen com a 
llengua normal exclusivament al català, no predicant 
del castellà el mateix, això és, perquè no reconeixen 
al castellà «como medio normal de comunicación en 
y entre ellos y en su relación con los sujetos priva-
dos», que és com defineix el Tribunal Constitucional 
l’oficia litat d’una llengua en la seva Sentència 82/1986, 
de 26 de juny, ja referida.

Per tant, en definitiva, aquesta proposició de llei per 
a la modificació de la llei d’Educació pretén adaptar 
la legislació vigent a Catalunya a la realitat, tant so-
cial i cultural com jurídica i política, adaptant el text 
legal a la interpretació que de l’Estatut d’Autonomia 
ha efectuat el Tribunal Constitucional; i per establir la 
introducció progressiva de la llengua estrangera com a 
llengua vehicular.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 
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Proposició de llei de modificació de la llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació

Capítol I. Adaptació de la Llei d’Educació a la 
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010

Article 1. Modificació de la Llei 12/2009,  
de 10 de juliol, d’Educació

Un. Es dóna una nova redacció a l’article 10.2 de la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda 
redactat en els següents termes: 

«Els alumnes que s’incorporin al sistema educatiu sen-
se conèixer una de les dues llengües oficials tenen dret 
a rebre un suport lingüístic específic. Els centres han de 
proporcionar als alumnes nouvinguts un acolliment per-
sonalitzat i, en particular, una atenció lingüística que els 
permeti iniciar l’aprenentatge en català i en castellà. Així 
mateix, els centres han de programar les activitats neces-
sàries per garantir que tots els alumnes millorin progres-
sivament el coneixement de les dues llengües oficials i 
que existeixi concordança entre les accions acadèmiques 
de suport lingüístic i les pràctiques lingüístiques del pro-
fessorat i altre personal del centre.»

Dos. Es dóna una nova redacció a l’article 11.1 de la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda 
redactat en els següents termes: 

«El català i el castellà són les llengües normalment 
utilitzades com a llengües vehiculars i d’aprenentatge 
del sis tema educatiu. Ambdues llengües s’utilitzaran 
en forma equilibrada, sense perjudici de la incorpora-
ció progressiva de la llengua estrangera com a llengua 
vehicular.»

Tres. Es dóna una nova redacció a l’article 16 de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda redac-
tat en els següents termes: 

«El català i el castellà, llengües oficials de l’Adminis-
tració educativa a Catalunya.

1. El català i el castellà són les llengües d’ús normal 
de l’Administració educativa, utilitzant-se totes dues 
com llengües vehiculars de forma equilibrada en la 
do cència.

2. Els centres han d’expedir la documentació acadèmi-
ca en català i en castellà.

3. Les llengües no oficials poden utilitzar-se en les co-
municacions per a l’acolliment de persones nouvingu-
des. En aquest cas, els escrits han d’acompanyar-se del 
text original en català i en castellà.»

Quatre. Es dóna una nova redacció a l’article 17 de la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda 
redactat en els següents termes: 

«L’occità, denominat aranès a l’Aran, serà tindrà amb 
caràcter general la consideració de llengua oficial en 
els centres educatius de l’Aran, garantint-se reglamen-

tàriament el seu caràcter de llengua vehicular, junta-
ment amb el català i el castellà.»

Cinc. Es dóna una nova redacció a l’article 18 de la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda 
redactat en els següents termes: 

«Reglamentàriament s’establiran les mesures neces-
sàries per al foment de l’ús del català en activitats cul-
turals, respectant els límits establerts per la present 
llei.»

Sis. Es dóna una nova redacció a l’article 119.6 de la 
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda 
redactat en els següents termes: 

«Garantir que tant el català com el castellà siguin uti-
litzats com a llengües vehiculessis de l’educació, admi-
nistrativa i de comunicació en les activitats del centre.»

Set. Es dóna una nova redacció a l’article 167 de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, que queda redac-
tat en els següents termes: 

«Garantir que tant el català com el castellà siguin uti-
litzats com a llengües vehiculessis de l’educació, admi-
nistrativa i de comunicació en les activitats del centre.»

Article 2. Modificació de la Llei 12/2009, 
de 10 de juliol, d’Educació

Un. Es suprimeixen els articles 11.2, 13, 14, 15, 18 i 167 
de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació.

Dos. Es faculta al Govern de la Generalitat perquè ela-
bori un text refós de la present llei que inclogui les mo-
dificacions realitzades en la present proposició de llei.

Capítol II. Adaptació de les normes de rang 
inferior a Llei a la Sentència del Tribunal 
Constitucional 31/2010

Article 3. Derogació de totes les normes de rang 
reglamentari que s’oposin a la present Llei

Un. Queden derogades totes les normes amb caràcter 
reglamentari en les quals s’estableixi qualsevol tipus 
de primacia o tracte discriminatori entre el català i el 
castellà en l’àmbit educatiu.

Dos. Queden derogats tots els Projectes Lingüístics de 
Centre.

Disposició addicional

Aquesta proposició de llei no implica un augment de 
crèdits ni una disminució d’ingressos en l’exercici 
pressupostari actual. Els preceptes que eventualment 
comportessin la realització de despeses amb càrrec als 
Pressupostos de la Generalitat produiran efectes a par-
tir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos cor-
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responent a l’exercici pressupostari immediatament 
posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 1 de març de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

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. 202-00023/10

Presentació
grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3745 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 100.b 
del Reglament del Parlament, presenta la proposició de 
llei de modificació de la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern: 

Antecedents

La Disposició Transitòria Segona de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat 
i del Govern, regula l’estatut del cap o la cap de l’opo-
sició, que és el diputat o diputada que exerceix la pre-
sidència del grup parlamentari de l’oposició amb més 
escons al Parlament de Catalunya.

Exposició de motius

En els sistemes parlamentaris plurals les funcions de 
control al Govern i d’impuls polític alternatiu corres-
ponen a tots els grups parlamentaris. El Parlament de 
Catalunya es caracteritza per la seva pluralitat i per la 
diversitat de les forces polítiques i grups parlamentaris 
que l’integren.

La figura del cap de l’oposició té el seu origen en els 
sistemes presidencialistes moderns però, des del punt 
de vista de funcionament parlamentari i de control al 
Govern, només té sentit en el cas de sistemes purament 
bipartidistes o en el cas de coalicions polítiques molt 
polaritzades, i cap dels dos escenaris es donen al Par-
lament de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència  
de la Generalitat i del Govern

Article Únic: Supressió de la disposició 
transitòria segona de la Llei 13/2008, del 5  
de novembre, de la Presidència de la Generalitat  
i del Govern

Es suprimeix la Disposició Transitòria Segona de la 
Llei 13/2008

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de febrer de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s

Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 
4/2003, del 4 de novembre
Tram. 202-00024/10

Presentació
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3818 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Josep 
Enric Millo i Rocher, Portaveu, Santi Rodríguez i Ser-
ra, Portaveu Adjunt, Dolors Montserrat i Culleré, Ma-
ria José García Cuevas, Eva García Rodríguez, Dolors 
López Aguilar, Marisa Xandri Pujol, Alícia Alegret 
Martí, Manuel Reyes López, Pere Calbó i Roca, Ra-
fael Luna i Vivas, Pedro Chumillas Zurilla, Rafael 
López i Rueda, José Antonio Coto Roquet, Juan Mi-
lián Querol, Jordi Roca i Mas, Fernando Sánchez Cos-
ta i Sergio Santamaría Santigosa, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b del Reglament del Parlament, 
presenta la proposició de llei següent: 

Exposició de motius

La bona administració dels recursos públics obliga a 
revisar de forma permanent l’organització de l’admi-
nistració pública i a impulsar aquells canvis que com-
porti millorar la gestió dels serveis públics, cercant el 
menor cost possible pels ciutadans.
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Aquesta exigència esdevé ineludible en el marc de la 
greu crisis econòmica que estem patint, que obliga a 
reduir aquella despesa que no sigui necessària per ga-
rantir una adequada prestació dels serveis públics.

La finalitat d’aquesta modificació legal es transformar 
els consells comarcals perquè esdevinguin únicament 
ens de gestió dels serveis públics dels municipis que el 
conformen i aprimar substancialment l’estructura po-
lítica d’aquests òrgans. Entre les mesures proposades, 
cal assenyalar, la supressió substancial del nombre de 
consellers comarcals, la desaparició de la figura del vi-
cepresident i dels grups comarcals, i la impossibilitat 
de dotar-se de llocs de treball de personal eventual o 
d’alts càrrecs, llevat la figura del gerent.

Es cerca aprimar l’administració pública en tot aquells 
àmbits que no incideixen en la prestació dels serveis 
públics, generant un estalvi econòmic i implicant 
d’una forma més directa als ajuntaments en la presta-
ció dels serveis que reben.

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

Proposició de llei de modificació del Decret 
legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya

Article 1

L’article 12 del Decret legislatiu 4/2003, del 4 de no-
vembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’or-
ganització comarcal de Catalunya, queda redactat de 
la següent manera: 

«Article 12. Organització 

12.1 Són òrgans del consell comarcal: 

a) El ple.

b) La presidència.

c) El consell d’alcaldes.

d) La comissió especial de comptes.

12.2 El gerent del consell comarcal, que exerceix les 
funcions executives que li encomana aquesta Llei, in-
tegra també l’organització comarcal 

12.3 El consell comarcal no podrà complementar 
aquesta organització amb altres òrgans, tret de les co-
missions d’estudi, d’informe o de consulta que es re-
gulen a l’article 18 d’aquest text legal, ni podrà acor-
dar-se la creació de grups comarcals. Tanmateix, el 
consell comarcal no podrà dotar-se de llocs de treball 
de personal eventual o d’alts càrrecs, llevat les referèn-
cies al gerent que es fan en aquesta llei.»

Article 2 

Modificació del apartat 2 de l’article 13 del Decret le-
gislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei de l’organització comarcal de Cata-
lunya, queda redactat de la següent manera: 

«Article 13. La presidència

[...]

13.2 El president ha de nomenar, entre els consellers co-
marcals els que l’han de substituir per ordre de nome-
nament en cas de vacant, absència o impediment, i als 
quals pot delegar l’exercici de les seves atribucions.»

Article 3

De derogació de l’article 17 del Decret legislatiu 
4/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el text re-
fós de la llei de l’organització comarcal de Catalunya.

Article 4

Modificació del apartat 1 de l’article 20 del Decret le-
gislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei de l’organització comarcal de Cata-
lunya, queda redactat de la següent manera: 

«Article 20. Fórmula electoral

20.1 El nombre de membres del consell comarcal es 
determina en funció dels residents de la comarca, 
d’acord amb l’escala següent: 

Fins a 50.000 residents: 5.

De 50.001 a 100.000: 7.

De 100.001 a 500.000: 9.

De 500.001 en endavant: 11.

[...]»

Article 5

Nou títol i addició del apartat 4 de l’article 24 del De-
cret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei de l’organització comar-
cal de Catalunya, queda redactat de la següent manera: 

«Article 24

Durada del mandat, incompatibilitats i règim de pres-
tació de serveis.

[...]

4. Els membres del Consell Comarcal no podran exer-
cir les seves funcions a règim de dedicació exclusiva 
ni parcial, i tindran dret a percebre retribució per l’as-
sistència efectiva a les sessions del ple i als òrgans col-
legiats per un import màxim fitxat per decret del Go-
vern de la Generalitat.
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Disposicions addicionals 

Primera

El Consell Comarcal del Barcelonès queda suprimit i 
les seves funcions atribuïdes a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

En el termini d’un any, s’haurà de traspassar les compe-
tències, personal i finançament del Consell Comarcal 
del Barcelonès a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Segona

Modificació del apartat 4 de l’article 13 de Llei 
31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona, que queda redactat de la següent manera: 

«Article 13. Competències metropolitanes 

[...]

4. En l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, les competències i les funcions pròpies del 
Consell Comarcal del Barcelonès queden atribuïdes 
expressament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i 
la resta dels consells comarcals exerceixen les compe-
tències i les funcions pròpies que aquesta llei no atri-
bueix a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.»

Disposicions transitòries

Primera. Nombre actual de membres del consell 
comarcal

El nombre actual de membres del consell comarcal es 
mantindrà fins a la celebració de les següents elecci-
ons locals.

Segona. El actual òrgan de vicepresidència del 
consell comarcal

Els actuals òrgans de vicepresidència dels consells co-
marcals i els llocs de treball de personal eventual o 
d’alta direcció es mantindran durant un termini d’un 
mes des de l’entrada en vigor de la llei.

Tercera. El règim de prestació de serveis dels 
membres del consell comarcal

El règim de prestació de serveis dels membres del con-
sell comarcal de dedicació exclusiva o dedicació par-
cial es mantindrà durant el termini d’un mes des de 
l’entrada en vigor de la llei.

Quarta. Els òrgans complementaris i dels grups 
comarcals dels membres del consell comarcal

Els òrgans complementaris i dels grups comarcals 
dels membres del consell comarcal es mantindran du-
rant un termini de tres mesos des de l’entrada en vigor 
de la llei.

Disposició final

Primera. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent d’haver es-
tat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Segona. Decret del govern 

S’encomana al Govern que, en el termini màxim de qua-
tre mesos, aprovi el decret on es fixin els imports mà-
xims de les indemnitzacions per assistència que podran 
percebre els consellers comarcals. Els consells comar-
cals en el termini màxim de dos mesos, des de l’aprova-
ció del Decret, hauran d’adequar el import de les indem-
nitzacions per assistència a l’establert pel decret.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez Serra, 
portaveu adjunt; Pere Calbó i Roca, Ma Dolors Mont-
serrat i Culleré, María José García Cuevas, Eva García 
Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xandri Pu-
jol, Alícia Alegret i Martí, Manuel Reyes López, Ra-
fael Luna Vivas, José Antonio Coto Roquet, Juan Mi-
lián Querol, Pedro Chumillas Zurilla, Rafael López 
Rueda, Jordi Roca Mas, Fernando Sánchez Costa, Ser-
gio Santamaría Santigosa, diputats, del GP del PPC

Antecedents referents A la Proposició de llei 
de modificació del Decret legislatiu 4/2003,  
del 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’organització comarcal  
de Catalunya

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

La necessitat de millorar la gestió dels serveis públics, 
prestant-los de forma més eficaç i reduint aquells cos-
tos que no incideixen en la qualitat de servei, compor-
ta que revisem l’organització de les nostres adminis-
tracions públiques.

Aquest anàlisis ens fa cloure que els actuals consells 
comarcals han d’esdevenir uns ens que millorin la se-
va gestió en la prestació dels serveis públics. Aquesta 
nova organització pot prescindir de l’actual estructura 
política, redefinint-la en una estructura pensada en la 
prestació dels serveis públics.

Simplificació administrativa, racionalització de la des-
pesa, major implicació dels ajuntaments que reben els 
serveis pel que fa al disseny i la prestació dels serveis 
són els principis que impulsen l’objecte de la proposi-
ció de llei.

L’objecte de la proposició de llei no opta per a la su-
pressió total dels consells comarcals sinó que per a la 
supressió en gran part de l’actual estructura política, 
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dotant-se de la mínima imprescindible per a la presta-
ció dels serveis públics.

2. Normativa afectada

– Articles 83 i 92 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya.

– Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització co-
marcal de Catalunya.

– Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Text 
refós - Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya)

– Article 13 i disposicions addicionals sisena i vuitena 
de la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona.

3. Competència

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en l’article 160, 
estableix que correspon a la Generalitat la competèn-
cia exclusiva en matèria de règim local que, respec-
tant el principi d’autonomia local, inclou la determi-
nació dels òrgans de govern dels ens locals creats per 
la Generalitat i el funcionament i el règim d’adopció 
d’acords d’aquests òrgans, i el règim dels òrgans com-
plementaris de l’organització dels ens locals.

4. Afectacions pressupostàries

Les despeses que pugui comportar els preceptes 
d’aquesta proposició de llei, tindran efectes a partir de 
l’entrada en vigor de la llei de pressupostos correspo-
nent a l’exercici posterior a la seva aprovació.

Proposició de llei per a una nova ciutadania 
i per a la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00025/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4110 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marta Ribas Frias, 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 per a una nova ciutadania 
i per a la igualtat efectiva de dones i homes, acompa-
nyada de la documentació següent: 

– La memòria justificativa que expressa els antece-
dents necessaris per a poder-se pronunciar 

– L’exposició de motius 

– El text articulat 

Memòria justificativa de la iniciativa 

Competència. Vinculació de l’acció legislativa 

L’article 19 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es-
tableix que, totes les dones tenen dret al lliure desen-
volupament de llur personalitat i capacitat personal, 
i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures 
d’explotació, maltractaments i de tota mena de discri-
minació.

Les dones tenen dret a participar en condicions d’igu-
altat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits 
públics i privats.

De la redacció d’aquest article se’n desprèn una ampli-
ació de les competències de la Generalitat en matèria 
de gènere i recull un model de societat que es basa en 
dos grans eixos: 

– garantir els drets de les dones i la igualtat d’oportu-
nitats entre dones i homes.

– garantir que la perspectiva de gènere impregni les 
polítiques dels poders públics de Catalunya.

Segons l’article 37 de l’Estatut aquests drets vinculen 
tots els poders públics de Catalunya i, segons la natu-
ralesa de cada dret, als particulars. A més, l’article 153 
de l’EAC, determina que l’administració pública ha 
d’establir les accions positives per aconseguir eradicar 
la discriminació per raó de sexe que s’han d’executar 
amb caràcter unitari per tot el territori de Catalunya.

Necessitat de la iniciativa

La igualtat de drets i fets entre dones i homes és una 
necessitat essencial en una societat democràtica mo-
derna. Els rols que tradicionalment han desenvolupat 
dones i homes a la societat estan experimentant ac-
tualment una important transformació, la major parti-
cipació de les dones al mercat de treball productiu, el 
seu major accés a tots els nivells educatius, a la forma-
ció i a la cultura i, en menor mesura, als àmbits de pre-
sa de decisions, estan generant uns canvis socials favo-
rables per avançar en el camí cap a la igualtat efectiva 
de dones i homes.

Tanmateix, malgrat reconèixer els importants avenços 
assolits en aquesta matèria, la situació de desigualtat 
entre dones i homes segueix sent, encara, molt impor-
tant i està profundament arrelada a la nostra societat

Els poders públics de Catalunya han de promoure, en-
tre d’altres, el valor de l’equitat de gènere, així com 
considerar drets d’autodeterminació personal, el lliure 
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desenvolupament de la personalitat i capacitat, viure 
amb dignitat, seguretat i autonomia, sense cap tipus de 
discriminació masclista.

Aquesta proposició de llei ve a completar la norma-
tiva corresponent a la paritat i s’emmarca dins la ca-
tegoria de norma específica complementària a la Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, que incorpora modi-
ficacions legislatives substancials per avançar cap a la 
igualtat efectiva de dones i homes, i implementa me-
sures transversals en tots els ordres de la vida amb la 
finalitat d’eradicar les discriminacions contra les do-
nes a més d’adequar-se al marc normatiu comunitari i 
als objectius més avançats en matèria de transversali-
tat de gènere formulats des de diferents institucions de 
la Unió Europea.

Incidència social

Aquesta proposició de llei suposarà un benefici per a 
tothom, dones i homes, ja que permetrà construir no-
ves pautes de relació entre homes i dones basades en 
el respecte i l’equitat, així com contribuir a la millora 
de la societat esdevenint-la més democràtica, justa i 
solidària.

Proposició de llei per a una nova ciutadania  
i per a la igualtat efectiva de dones i homes

Exposició de motius

El text articulat d’aquesta llei es divideix en un Títol 
preliminar i tres Títols. La Llei conclou amb tres dis-
posicions addicionals i quatre disposicions finals.

El Títol Preliminar determina l’objecte, les finalitats 
generals, l’àmbit d’aplicació, sent d’aplicació a totes 
les persones físiques i jurídiques que es trobin o actuïn 
a Catalunya. Aquest títol es completa amb la identifi-
cació dels principis rectors que han de presidir l’actua-
ció dels poders públics de Catalunya en relació amb la 
igualtat efectiva de dones i homes. Estableix també els 
mecanismes per garantir la integració de la perspecti-
va de gènere i de les dones a les polítiques públiques.

El Títol I determina les competències de l’Administra-
ció de la Generalitat i l’Administració local en matè-
ria de polítiques de dones. També es defineix el marc 
organitzatiu per impulsar, desenvolupar i avaluar les 
accions i polítiques públiques per promoure la igual-
tat de dones i homes a Catalunya, introduint alguns 
òrgans innovadors com la Comissió interinstitucional 
de polítiques de dones i els/ les professionals d’igualtat 
de dones i homes.

El Títol II es refereix als mecanismes per garantir el 
dret d’igualtat efectiva de dones i homes en l’adminis-
tració pública a través de les polítiques de contractació 
pública, les subvencions, ajuts, beques i llicències ad-
ministratives, el nomenament paritari en els òrgans de 
presa de decisions i els Plans d’igualtat per al personal 

al servei de les administracions públiques de Catalu-
nya, les institucions de la Generalitat, els agents soci-
als i les entitats sense afany de lucre.

El Títol III estableix les polítiques públiques per pro-
moure la igualtat efectiva en els diferents àmbits d’ac-
tuació. El Capítol I es destina a la participació política 
i social per tal de fer efectiu el dret a la participació 
social de les dones; en el Capítol II es determinen les 
garanties per assegurar una formació educativa basa-
da en la coeducació; s’estableixen les obligacions en 
relació a les manifestacions culturals, els mitjans de 
comunicació i les tecnologies de la informació i la co-
municació, en l’àmbit universitari i de recerca, amb la 
incorporació transversal de la perspectiva de gènere a 
tots els estudis universitaris i en l’àmbit esportiu; el 
Capítol III s’ocupa del dret al treball en igualtat d’opor-
tunitats, incorporant mesures per garantir la igualtat 
entre dones i homes en l’accés al treball, en la forma-
ció i en la promoció professional i les condicions de 
treball. S’inclouen també mesures en matèria de segu-
retat i salut en el treball i accions de protecció enfront 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.  
A més del deure general de les empreses de respectar el 
principi d’igualtat en l’àmbit laboral, es contempla es-
pecíficament el deure d’aprovar i aplicar plans d’igual-
tat en les empreses de més de dues-centes cinquanta 
persones treballadores. El Capítol IV disposa les me-
sures per a la necessària reorganització dels usos dels 
temps; el Capítol V inclou les polítiques de ciutadania 
en què es tenen en compte les necessitats especials de 
determinats col·lectius de dones; s’estableixen alhora 
polítiques de promoció i suport a les dones del sectors 
agrícola, ramader, forestal i pesquer així com políti-
ques d’apoderament de les dones en matèria de coope-
ració al desenvolupament i en les polítiques de salut i 
serveis. El Capítol VI recull les mesures específiques 
en matèria de medi ambient, urbanisme i habitatge, i, 
finalment, el Capítol VII s’ocupa de les polítiques de 
justícia i seguretat.

Finalment, les disposicions addicionals estableixen el 
finançament i un mandat d’impacte social de la Llei. 
Les disposicions finals recullen diverses modificaci-
ons de preceptes de lleis vigents necessàries per a la 
seva acomodació a les exigències i previsions de la 
present llei; alhora habiliten per al desenvolupament 
reglamentari i estableixen la data d’entrada en vigor.

Títol preliminar. Disposicions generals 
 i principis rectors de les actuacions  
dels poders públics

Article 1. Objecte

1. Aquesta llei té per objecte garantir el dret a la igualtat 
efectiva de dones i homes en tots els àmbits de la vida 
per avançar en l’eliminació del sexisme i l’androcentris-
me de les estructures socials, culturals, econòmiques i 
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polítiques amb la l’objectiu d’assolir una societat més de-
mocràtica, justa i solidària que posi en el centre el benes-
tar de totes les persones, d’acord amb el que preveuen els 
articles 4, 19 i 41 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

2. Assolir aquest objecte requereix donar el mateix va-
lor a totes les persones, tot reconeixent la diferència 
de ser dona i home a la societat; valorar les diferents 
realitats i aspiracions de dones i homes, en tota la seva 
diversitat, i fer possible que totes les persones puguin 
desenvolupar lliurament les seves capacitats personals 
i prendre decisions sense les limitacions imposades 
pels rols tradicionals en funció del sexe.

3. Amb aquest objectiu, la Llei estableix els principis 
que han de presidir les actuacions dels poders públics 
de Catalunya per a fer efectiva la igualtat de dones i 
homes, estableix mecanismes de garantia del dret a la 
igualtat efectiva i regula el conjunt de mesures diri-
gides a corregir i eliminar en el sector públic i privat 
tota forma de discriminació per raó de sexe, directa o 
indirecta.

Article 2. Finalitats generals de la llei

Són finalitats de la llei les següents: 

a) Eliminar les discriminacions i la subordinació his-
tòrica de les dones.

b) Reconèixer i tenir en compte el paper social i eco-
nòmic de les tasques familiars, domèstiques i de cura 
d’altri.

c) Afavorir una distribució coresponsable del treball de 
mercat i el treball familiar, domèstic i de cura d’altri 
entre dones i homes en el marc d’un model de societat 
sostenible, per a possibilitar el lliure desenvolupament 
de la llibertat i autonomia de les dones.

d) Propiciar un marc favorable per a que el paper de 
les dones reverteixi amb tot el seu potencial al progrés 
i la transformació social i econòmica, amb la conse-
qüent millora per al conjunt de la societat.

e) Redefinir el contingut dels drets i de les polítiques 
públiques per a incloure els drets de les dones.

f) Garantir el dret de totes les dones a una vida lliure 
de violència masclista.

g) Reconèixer el dret de les dones al propi cos, el dret 
al lliure desenvolupament de la identitat i orientació 
sexual, els drets sexuals i reproductius i garantir la se-
va lliure decisió, d’acord amb el que estableixi la llei.

Article 3. Àmbit d’aplicació

1. Totes les persones gaudeixen dels drets derivats del 
principi d’igualtat efectiva de dones i homes i de la 
prohibició de discriminació per raó de sexe.

2. Aquesta Llei s’aplica a tota persona física o jurídica 
que es trobi, actuï o tingui la seu social a Catalunya, 

qualsevol que sigui la seva nacionalitat, domicili o re-
sidència.

Article 4. Polítiques actives per a una nova 
ciutadania de dones i homes

1. Els poders públics de Catalunya han d’emprendre 
polítiques actives per tal de contribuir a la superació 
d’aquells impediments que dificulten el ple exercici 
dels drets socials, polítics, econòmics i culturals de les 
dones i els homes, i permetre l’exercici efectiu de la 
plena ciutadania.

2. Els poders públics de Catalunya han d’adoptar to-
tes les mesures necessàries per a remoure i eliminar els 
obstacles i les barreres per raó de sexe, per tal que to-
tes les persones desenvolupin amb llibertat les seves ca-
pacitats, i que dones i homes participin en condicions 
d’igualtat efectiva en la vida política, social, econòmica 
i cultural.

3. Les polítiques públiques han d’anar adreçades en 
particular a afirmar i garantir l’autonomia i la llibertat 
de les dones per tal que puguin realitzar i desenvolupar 
les seves capacitats i dirigir la seva vida. A tal efec-
te, els poders públics de Catalunya han d’establir les 
condicions per a eliminar la discriminació de les do-
nes i han de promoure el seu apoderament. Als efectes 
d’aquesta llei s’entén per apoderament de les dones el 
procés pel qual les dones enforteixen el seu potencial i 
la seva autonomia, coneixen millor les seves capacitats 
i participen activament en la superació dels obstacles 
que són a la base de la seva inferiorització.

Article 5. Principis rectors que informen 
l’actuació dels poders públics de Catalunya

Per a l’assoliment de la igualtat efectiva de dones i ho-
mes, totes les polítiques i actuacions dels poders pú-
blics de Catalunya s’han de regir pels principis se-
güents: 

a) Perspectiva de gènere. Els poders públics de Cata-
lunya han d’integrar el reconeixement de l’existència 
de dones i homes al conjunt de les seves polítiques per 
tal que aquestes responguin a les realitats, oportuni-
tats, necessitats i expectatives dels dos sexes, i tenir en 
compte que els canvis necessaris per millorar la soci-
etat han d’impactar positivament sobre els dos grups 
de població.

b) Perspectiva de les dones. Els poders públics de Ca-
talunya han de planificar, executar i avaluar polítiques 
a partir del concepte d’igualtat efectiva, donant valor a 
les aportacions de les dones en la construcció, el man-
teniment i la transformació de la societat.

c) Reconeixement de l’experiència femenina i mascu-
lina des d’una perspectiva no androcèntrica. Els po-
ders públics de Catalunya han d’emprendre polítiques 
actives per a reconèixer les dones com a subjectes so-
cials, econòmics i polítics, superant el model andro-
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cèntric per a posar a dones i homes en el centre de la 
vida i reconèixer i recuperar les seves experiències.

d) Respecte a la diversitat i reconeixement de la dife-
rència. La igualtat efectiva s’ha d’assolir garantint els 
drets de dones i homes sense exclusions, de manera 
que s’atengui a la seva diversitat i singularitat, que es 
facin visibles, anomenin i reconeguin les diferències i 
les particularitats territorials, culturals, ètniques, reli-
gioses, personals, d’edat, estat de salut, socioeconòmi-
ques, i d’orientació i identitat sexual.

e) Equilibri entre els treballs de mercat i els familiars- 
domèstics i de cura de les persones. Els poders pú-
blics de Catalunya han d’impulsar un nou equilibri en 
el valor i la distribució del temps dedicat al treball de 
mercat i al treball familiar-domèstic i de cura de les 
persones, per assolir una coresponsabilitat del treball 
no remunerat entre dones i homes que permeti un re-
partiment equitatiu entre ambdós sexes de les tasques 
domèstiques, familiars i de cura d’altri, i del treball de 
mercat.

f) Transversalitat de les polítiques de dones. Des del 
context de les polítiques públiques, s’entén per aquest con-
cepte l’aplicació, en totes les actuacions, a tots els ni-
vells i a totes les etapes, de la perspectiva de gènere i 
de la perspectiva de les dones.

g) Democràcia paritària. Els poders públics de Cata-
lunya han de procurar una composició equilibrada de 
dones i homes en els diferents àmbits de presa de deci-
sions i participació. Als efectes d’aquesta Llei s’entén 
per composició equilibrada aquella que compta amb 
la presència de dones i homes de forma que les per-
sones de cada sexe no superin el 60% ni siguin menys 
del 40%.

h) Justícia social i redistribució econòmica. Els poders 
públics de Catalunya han de crear les condicions per 
a fer efectiva la justícia social i garantir la distribució 
equitativa dels recursos, drets i deures, amb polítiques 
correctores i distributives que fomentin la prevenció i 
actuïn contra l’explotació, l’exclusió social i la feminit-
zació de la pobresa.

Article 6. Integració de la perspectiva  
de gènere a les polítiques públiques

A l’efecte d’assolir les finalitats definides a l’article 2 
d’aquesta Llei, els mecanismes d’actuació dels poders 
públics de Catalunya són: 

a) Plans estratègics de polítiques de dones. L’Adminis-
tració de la Generalitat ha d’aprovar Plans que perme-
tin oferir una visió global d’acció prioritària del seu 
govern i dels objectius que se’n deriven en matèria 
de polítiques de dones. Així mateix, ha d’incentivar 
l’aprovació de Plans a l’Administració local. Els Plans 
han d’establir el conjunt d’objectius i mesures de ca-
ràcter transversal que s’han d’implementar per a ga-
rantir la igualtat efectiva de dones i homes i han de 

tenir un pressupost associat. En la seva elaboració, 
implementació, seguiment i avaluació s’ha de comp-
tar amb la participació dels agents socials i econòmics 
implicats i de les entitats i associacions de dones d’ar-
reu de Catalunya. L’Institut Català de les Dones, amb 
la col·laboració dels diferents departaments implicats, 
és l’òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impul-
sar l’elaboració dels Plans de l’Administració de la Ge-
neralitat, així com de realitzar-ne el seu seguiment i 
avaluació.

b) Participació social i política de les dones i col-
laboració amb el teixit social. Les polítiques i actua-
cions dels poders públics de Catalunya han de fer vi-
sibles, reconèixer i donar suport als grups i entitats de 
dones i impulsar la seva participació en el disseny, ela-
boració, desenvolupament i avaluació de les polítiques 
públiques.

c) Cooperació i col·laboració entre les administra-
cions públiques de Catalunya. Les administracions 
públiques de Catalunya, entre sí amb altres adminis-
tracions, han de cooperar, col·laborar i implicar-se ac-
tivament en la realització i el desplegament de les acti-
vitats que es deriven d’aquesta llei.

d) Formació i capacitació. Els poders públics de Ca-
talunya han d’establir les polítiques de formació i ca-
pacitació necessàries per a garantir una formació de 
qualitat, progressiva i permanent en polítiques de do-
nes i transversalitat al personal de les administracions 
públiques per a fer possible la igualtat efectiva de do-
nes i homes.

e) Accions positives. Els poders públics de Catalunya 
han d’adoptar mesures específiques temporals, raona-
bles i proporcionades en relació amb l’objectiu perse-
guit en cada cas, que promoguin la igualtat efectiva de 
dones i homes i que permetin corregir situacions de des-
avantatge social resultants de pràctiques de subordina-
ció o de sistemes socials discriminatoris.

f) Informes d’impacte de gènere. S’ha d’elaborar un 
informe d’impacte de gènere en els supòsits i en els 
termes que estableixi la normativa d’aplicació.

g) Pressupostos amb perspectiva de gènere. Els pres-
supostos de la Generalitat ha d’incloure la perspecti-
va de gènere amb l’objectiu d’adequar la despesa a les 
necessitats específiques de les dones i dels homes, i 
d’avançar en l’eradicació de les desigualtats existents a 
la societat. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per pres-
supostos amb perspectiva de gènere els que fan visi-
ble l’impacte diferenciat dels pressupostos sobre els 
homes i les dones, integrant els objectius propis de la 
perspectiva de gènere en els objectius de la pressupos-
tació orientada a resultats.

h) Ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges. Les 
Administracions públiques de Catalunya, les corpora-
cions i institucions públiques, universitats, consorcis 
participats per les administracions públiques de Cata-
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lunya, els organismes i empreses que en depenen així 
com els concessionaris de llurs serveis, han d’utilitzar 
en tota la seva documentació escrita, gràfica i/o audio-
visual, en l’atenció personal i en els seus mitjans de 
comunicació, llenguatges no sexistes ni androcèntrics. 
Amb aquesta finalitat han de formar i informar el seu 
personal.

i) Estudis, estadístiques, i indicadors. Els poders pú-
blics de Catalunya han d’incloure sistemàticament la 
variable sexe a les recollides de dades, enquestes i es-
tadístiques que duguin a terme; han d’incorporar indi-
cadors no androcèntrics que permetin fer visible l’ex-
periència femenina en les operacions estadístiques que 
possibiliten un millor coneixement de les diferències, 
rols, situacions, condicions, aspiracions i necessitats 
de dones i homes. Així mateix, han de realitzar anàli-
sis i investigacions sobre la situació de desigualtat per 
raó de sexe i n’han de difondre els resultats. Especial-
ment, han de contemplar les situacions i necessitats de 
les dones del medi rural i d’aquells col·lectius de dones 
sobre els quals influeixen diversos factors de discri-
minació.

Article 7. Reconeixement de les associacions  
de dones com a part interessada

1. Per a la defensa del dret a la igualtat efectiva de do-
nes i homes contingut en aquesta llei i dels drets que 
s’hi reconeixen, les associacions de dones que tinguin 
com a finalitat la defensa dels drets de les dones poden 
tenir la consideració de part interessada, als efectes de 
l’aplicació de l’article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre de Règim Jurídic de les Administracions Pú-
bliques i del Procediment Administratiu Comú a l’àm-
bit de les administracions públiques catalanes.

2. Les associacions esmentades a l’apartat 1 gaudei-
xen de capacitat i legitimació per a intervenir en els 
processos civils, socials i contenciosos administratius 
amb incidència en el dret d’igualtat efectiva de les do-
nes, de conformitat amb les lleis reguladores d’aquests 
processos.

Títol I. Competències i organització 
administrativa

Capítol I. Competències en matèria  
de polítiques de dones

Article 8. Competències de l’Administració  
de la Generalitat

En matèria de polítiques de dones correspon a l’Ad-
ministració de la Generalitat l’exercici de les funcions 
següents: 

a) L’estudi i detecció de les necessitats dins el seu àm-
bit territorial.

b) La planificació estratègica general de les polítiques 
de dones i l’elaboració de normes d’aplicació a tot el 
territori.

c) L’adequació i creació de programes per a integrar 
la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les 
dones en totes les polítiques i actuacions públiques i 
en l’elaboració dels pressupostos, així com el disseny 
i l’execució d’accions positives que hagin de ser apli-
cades amb caràcter unitari en tot el territori de Cata-
lunya.

d) L’avaluació de les polítiques de dones i del compli-
ment d’aquesta llei.

e) L’impuls de la col·laboració entre les diferents admi-
nistracions públiques de Catalunya.

f) L’establiment de les condicions de formació i capa-
citació del personal al seu servei

g) El disseny i l’aplicació d’un sistema d’estadístiques 
i d’indicadors quantitatius i qualitatius no androcèn-
trics en la planificació, execució i avaluació dels plans 
de polítiques de dones, així com la incorporació siste-
màtica de la variable sexe a tots els estudis, enquestes, 
registres o estadístiques. La realització d’estudis i in-
formes sobre la situació de les dones.

h) L’impuls i el desenvolupament de campanyes i ac-
tuacions de sensibilització per a la consecució de la 
igualtat efectiva de dones i homes.

i) El foment de l’ocupació femenina.

j) L’assistència tècnica especialitzada a les entitats lo-
cals i resta de poders públics.

k) El foment de la presència de dones en els òrgans de 
participació i en els espais de presa de decisió.

l) El suport als grups i entitats de dones, així com l’im-
puls de la seva participació en el disseny, l’elaboració, 
desenvolupament i avaluació de les polítiques de dones.

m) L’elaboració d’informes d’impacte de gènere.

n) El desenvolupament de les disposicions adients per 
adjudicar la implementació de la transversalitat de la 
perspectiva de gènere i de les dones als òrgans dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat, or-
ganismes autònoms i organismes públics vinculats o 
que en depenen.

o) La planificació, elaboració, aprovació i execució 
dels Plans d’Igualtat de dones i homes adreçats al per-
sonal al seu servei.

p) I totes aquelles que li atribueixi la llei.

Article 9. Competències dels ens locals  
de Catalunya

1. En matèria de polítiques de dones correspon als mu-
nicipis i altres entitats locals l’exercici de les funcions 
següents: 
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a) L’estudi i detecció de les necessitats dins el seu àm-
bit territorial.

b) La informació, orientació i atenció a les dones sobre 
els programes i recursos existents per facilitar l’exercici 
efectiu dels seus drets.

c) L’adequació i creació dels mecanismes necessaris 
per a integrar la transversalitat de la perspectiva de gè-
nere i de les dones en totes les seves actuacions polí-
tiques.

d) L’establiment de les condicions de formació i capa-
citació del personal al seu servei.

e) La planificació, elaboració, aprovació i execució 
dels Plans d’Igualtat de dones i homes adreçats al per-
sonal al seu servei.

f) El foment de l’ocupació femenina.

g) El foment de la presència de dones en els òrgans de 
participació i ens els espais de presa de decisió.

h) El suport als grups i entitats de dones, així com im-
pulsar la seva participació en el disseny, elaboració, 
desenvolupament i avaluació de les polítiques de dones.

i) I totes aquelles que li atribueixi la llei.

2. La Generalitat ha de complementar la suficiència fi-
nancera dels municipis en relació a les funcions que 
aquesta Llei els atribueix, bé sigui amb la transferèn-
cia de fons d’altres administracions o amb recursos 
propis, sense perjudici que els municipis i les altres 
entitats locals consignin en llurs pressupostos les do-
tacions necessàries per al finançament d’aquestes fun-
cions.

3. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar pro-
grames de capacitació i formació específica al perso-
nal electe i tècnic dels ens locals per tal d’assegurar 
que duguin a terme les seves funcions.

Capítol II. Organització de l’Administració  
de la Generalitat en matèria de polítiques  
de dones

Article 10. Organització administrativa

1. L’Administració de la Generalitat exerceix les com-
petències objecte d’aquesta Llei a través de: 

a) L’Institut Català de les Dones.

b) La Comissió Interdepartamental de Polítiques de 
Dones.

c) La Comissió Interinstitucional de Polítiques de  
Dones.

d) Els òrgans responsables de la implementació de la 
transversalitat de la perspectiva de gènere i de les 
dones.

e) Les/els professionals d’igualtat de dones i homes.

2. Són òrgans consultius de l’Administració de la Ge-
neralitat en matèria de polítiques de dones: 

a) El Consell Nacional de Dones de Catalunya.

b) La Comissió Nacional per a una Intervenció Coor-
dinada contra la Violència Masclista.

Article 11. Institut Català de les Dones

L’Institut Català de les Dones, que es regeix per la Llei 
11/1989, de 10 de juliol, que el crea i per les normes 
que la despleguen, ha de vetllar, a través de les unitats 
territorials en què s’organitza, per l’adequació d’aques-
ta Llei a les característiques concretes de cada territo-
ri, a fi de corregir desequilibris i d’impulsar les mesu-
res més adients a les necessitats dels diversos entorns 
que configuren la població de Catalunya i la seva dis-
tribució territorial.

Article 12. Comissió Interdepartamental  
de Polítiques de Dones

La Comissió Interdepartamental de Polítiques de Do-
nes ha de coordinar l’actuació dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat en matèria de políti-
ques de dones d’acord amb aquesta Llei, i desenvolu-
par la resta de funcions que reglamentàriament tingui 
atribuïdes.

Article 13. Comissió Interinstitucional  
de Polítiques de Dones

La Comissió interinstitucional de polítiques de dones 
és l’òrgan de cooperació i col·laboració de les adminis-
tracions públiques de Catalunya amb l’objectiu d’avan-
çar en el desenvolupament de les seves estratègies i 
actuacions en matèria de polítiques de dones. La com-
posició, organització i funcionament d’aquesta Comis-
sió s’ha de determinar per reglament del Govern.

Article 14. Òrgans responsables  
de la Implementació de la transversalitat

1. El Govern, mitjançant decret, ha d’atribuir a un òr-
gan dels departaments de la Generalitat de Catalunya, 
organismes autònoms i organismes públics vinculats o 
dependents de l’Administració de la Generalitat la im-
plementació de la transversalitat de la perspectiva de 
gènere i de les dones en la planificació, gestió i avalu-
ació de les seves polítiques.

2. Els òrgans responsables de la implementació de la 
transversalitat han d’exercir, en coordinació amb l’Ins-
titut Català de les Dones, les funcions que es determi-
nin reglamentàriament, entre les quals s’han d’inclou-
re les següents: 

a) Desenvolupar l’execució de plans i programes trans-
versals de polítiques de dones en l’àmbit funcional del 
departament o de l’organisme d’acord amb les direc-
trius i les mesures previstes en els plans de polítiques 
de dones aprovats pel Govern.
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b) Col·laborar en l’elaboració, execució, seguiment 
i avaluació dels Plans d’Igualtat departamentals que 
s’adrecin al personal de l’administració de la Genera-
litat.

c) Impulsar estudis i estadístiques, en coordinació amb 
els òrgans estadístics dels departaments de la Genera-
litat de Catalunya, organismes autònoms i organismes 
públics vinculats o dependents de l’Administració de 
la Generalitat, i emetre informes sobre la igualtat de 
dones i homes en el seu àmbit funcional.

d) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere 
i de les dones en totes les àrees i nivells d’intervenció 
del seu àmbit funcional.

e) Fomentar la formació del personal del departament 
en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.

f) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en el 
seu àmbit funcional.

Article 15. Professionals d’igualtat de dones 
i homes

1. La Generalitat de Catalunya ha de fomentar la figu-
ra dels i les professionals d’igualtat de dones i homes 
i regular la seva incorporació en la funció pública, per 
tal que apliquin els seus coneixements en la diagnosi, 
la implementació, avaluació i seguiment de projectes 
orientats a la igualtat.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar la 
regulació i el sistema de capacitació i formació d’a-
quest col·lectiu professional tant en el sistema de qua-
lificacions i formació professional com en el sistema 
d’estudis universitaris.

Article 16. Consell Nacional de Dones  
de Catalunya

1.El Consell Nacional de Dones de Catalunya, estruc-
turat en assemblees Territorials, regulat per la Llei 
11/1989, de 10 de juliol, que el crea i per les normes 
que despleguen la seva s’estructura, és l’òrgan par-
ticipatiu i consultiu de l’Institut Català de les Dones 
que reuneix les diferents entitats, associacions, grups 
i consells de dones del territori català per a debatre, 
proposar i recomanar sobre aquelles qüestions vincu-
lades al Pla d’actuació del Govern de la Generalitat en 
matèria de polítiques de dones en els àmbits cultural, 
polític, econòmic i social.

2. El Govern de la Generalitat ha de promoure la par-
ticipació del Consell Nacional de Dones de Catalunya 
en l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques. 
A tal efecte, ha de potenciar els mecanismes per a que 
puguin realitzar eficaçment la seva tasca en aquests 
àmbits.

3. L’Institut Català de les Dones ha de potenciar la pre-
sència de la diversitat del moviment de dones al Con-
sell Nacional de Dones de Catalunya.

Article 17. Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista

La Comissió Nacional per a una intervenció coordina-
da contra la violència masclista, creada per l’article 82 
de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, és l’òrgan específic de 
coordinació institucional en matèria d’abordatge de la 
violència masclista. Aquesta Comissió actua com a òr-
gan d’assessorament de l’Administració de la Genera-
litat en el compromís amb l’efectivitat del dret de no-
discriminació de les dones.

Títol II. Mecanismes per garantir el dret  
a la igualtat efectiva de dones i homes  
en el sector públic

Article 18. Contractació del sector públic

1. Les administracions públiques de Catalunya i els or-
ganismes i les entitats integrants del sector públic res-
pectiu, a través dels seus òrgans de contractació, po-
den establir clàusules contractuals amb la finalitat de 
promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones 
i homes en el mercat de treball. Amb aquesta finalitat 
han de dur a terme les actuacions següents: 

a) Fomentar la transparència com a pas previ a la cer-
tificació o verificació de les pràctiques en matèria de 
Responsabilitat Social Empresarial en la seva vessant 
d’igualtat d’oportunitats de dones i homes.

b) Establir les mesures adients per tal que les empreses 
i institucions que signin contractes amb el sector pú-
blic incorporin la perspectiva de gènere i de les dones.

c) D’acord amb la normativa vigent en matèria de con-
tractació pública, elaborar i establir clàusules socials en 
els aspectes de la contractació pública que permetin: 

c.1. la incorporació de la perspectiva de gènere i de les 
dones en les ofertes de contractació pública,

c.2 la inclusió de condicions d’execució dels treballs 
objecte del contracte, en virtut de les quals l’adjudica-
tari contempli mesures tendents a promoure la igualtat 
de dones i homes.

2. Amb la finalitat de facilitar les actuacions previs-
tes en l’apartat anterior, les administracions publiques 
poden consultar la informació agregada de les dife-
rents empreses inscrites en el Registre de plans d’igu-
altat a les empreses definit en l’apartat 3 de l’article 35 
d’aquesta Llei.

Article 19. Subvencions, ajuts, beques  
i llicències

1. Les Administracions públiques de Catalunya, i els 
organismes i les entitats que en depenen, han de dene-
gar l’atorgament de subvencions, ajuts, beques i llicèn-
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cies a aquelles empreses i entitats sol·licitants sancio-
nades o condemnades per la realització o tolerància de 
pràctiques laborals considerades discriminatòries per 
raó de sexe, sancionades per resolució administrativa 
ferma o sentència judicial ferma fins la seva prescrip-
ció, d’acord amb el què disposi la normativa vigent al 
respecte.

2. Les bases reguladores de les subvencions, ajuts i 
beques que adoptin les Administracions públiques de 
Catalunya poden incloure els elements següents: 

a) La valoració del millor mitjà per aconseguir la in-
corporació de la perspectiva de gènere i de les dones, 
tret que per la naturalesa de la subvenció estigui justi-
ficada la no-incorporació.

b) En matèria de beques, fer constar de forma especí-
fica el dret de les dones beneficiàries a absentar-se per 
motius de maternitat sense que això suposi la pèrdua 
de la condició de persona beneficiària. Els requisits 
per a fer efectiu aquest dret s’han de determinar en les 
corresponents convocatòries.

Article 20. Representació paritària als òrgans 
de l’Administració de la Generalitat

El Govern de la Generalitat ha d’atendre al principi de 
representació paritària de dones i homes en els nome-
naments i designacions de la composició de tot tipus 
d’òrgans col·legiats, inclosos els tribunals i les comissi-
ons d’accés a la funció pública i de promoció i provisió 
de llocs de treballs. Les mesures de representació pari-
tària no tenen efecte per als òrgans que estiguin cons-
tituïts per a la promoció dels drets i interessos d’un 
dels dos sexes.

Article 21. Plans d’Igualtat de dones i homes 
als òrgans públics

1. Les Institucions de la Generalitat, l’Administració 
de la Generalitat i els organismes públics vinculats o 
que en depenen, han d’aprovar, en el termini de dos 
anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, un Pla 
d’Igualtat de dones i homes adreçat al personal que hi 
presta serveis a desenvolupar en el conveni col·lectiu 
o acord de condicions de treball, amb l’objectiu de 
garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de 
tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la 
discriminació per raó de sexe en relació a l’accés al 
treball remunerat, a la formació, a la promoció profes-
sional i a les condicions de treball.

2. Els ens locals que comptin amb òrgans específics de 
representació del personal al seu servei han d’aprovar 
un Pla d’igualtat de dones i homes adreçat al personal 
que hi presta serveis, a desenvolupar en el conveni col-
lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball.

3. Prèvia elaboració d’una diagnosi de situació, el Pla 
ha de fixar els objectius concrets d’igualtat efectiva a 
assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la 

seva consecució així com l’establiment de sistemes efi-
caços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

4. El Pla ha de contemplar, entre d’altres, els àmbits 
d’actuació relatius a representativitat de les dones, ac-
cés, selecció, promoció i desenvolupament professio-
nal, condicions laborals, conciliació de la vida perso-
nal, laboral i familiar, violència masclista, prevenció 
de riscos laborals amb perspectiva de gènere, comuni-
cació no sexista, i estratègia i organització interna de 
l’organisme.

5. El Pla a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure 
mesures específiques per adequar-lo a les peculiari-
tats del personal docent, el personal sanitari, el perso-
nal investigador, el personal penitenciari, el personal 
bomber, el personal agent rural i el personal dels cos-
sos i forces de seguretat.

6. El Govern de la Generalitat ha de fomentar l’adop-
ció de Plans d’igualtat de dones i homes del personal 
al servei de les Administracions corporatives, d’orga-
nitzacions empresarials i sindicals, de les entitats sen-
se afany de lucre, dels consorcis i d’altres entitats que 
gestionin serveis públics.

Article 22. La igualtat efectiva de dones  
i homes en l’ocupació pública

1. En la composició dels tribunals o òrgans tècnics de 
selecció les Administracions públiques de Catalunya 
han d’impulsar la representació equilibrada de dones 
i homes.

2. El Departament competent en matèria de funció 
pública, en col·laboració amb l’Institut Català de les 
Dones, ha de fixar els criteris generals sobre igualtat 
efectiva de dones i homes que els departaments, or-
ganismes autònoms i entitats públiques han d’obser-
var per a l’elaboració de les bases de les convocatòries 
d’accés a l’ocupació pública.

3. Els temaris per a l’accés a l’ocupació pública han 
d’incloure aspectes relatius a la normativa sobre igual-
tat efectiva de dones i homes i el desenvolupament de 
les polítiques d’igualtat efectiva.

4. Les Administracions públiques de Catalunya han 
d’impartir cursos de formació bàsica, progressiva i 
permanent sobre la igualtat efectiva de dones i homes 
per a tot el seu personal.

Títol III. Polítiques públiques per A promoure 
la igualtat efectiva de dones i homes

Capítol I. Participació política i social

Article 23. Disposició general

Les administracions públiques de Catalunya han 
d’atendre al principi de representació equilibrada de 
dones i homes en el nomenament de les persones titu-
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lars dels seus òrgans de direcció i dels organismes pú-
blics vinculats o dependents d’aquestes. Així mateix, 
han de fomentar aquest principi en que en els òrgans 
de direcció de les associacions i organitzacions de to-
ta índole.

Article 24. Participació política

1. Els poders públics han de procurar atendre el prin-
cipi de presència equilibrada de dones i homes en el 
repartiment del poder polític i la participació de dones 
en àrees o càrrecs on es troben infrarepresentades.

2. Les candidatures que presentin els partits polítics, 
federacions, coalicions o agrupacions de persones 
electores han de respectar el principi de democràcia 
paritària establert en l’article 5 d’aquesta llei. Aques-
ta proporció ha d’estar establerta per al conjunt de les 
llistes i s’ha de mantenir també en els trams que col-
loquin les dones als llocs elegibles.

Article 25. Associacions i organitzacions

1. Els poders públics han d’adoptar les mesures neces-
sàries per a fer efectiu el dret a la participació social 
de les dones. A tal efecte s’han de dur a terme accions 
concretes adreçades a dinamitzar el teixit associatiu 
femení i promoure la creació de xarxes, reconèixer i 
incorporar a l’agenda política les aportacions que fan 
les associacions i col·lectius de dones; impulsar la par-
ticipació de les dones i de les entitats de dones en els 
òrgans consultius, tant en l’àmbit autonòmic com en el 
local i fomentar la participació de les dones en fòrums 
i organismes nacionals i internacionals.

2. Els col·legis i agrupacions professionals, empresa-
rials, organitzacions sindicals, culturals i socials han 
d’establir mecanismes que facilitin la participació ac-
tiva de les dones i el seu accés als òrgans directius.

3. A les associacions, organitzacions, entitats, fundaci-
ons o altres entitats de dret públic i privat, que tinguin 
com a objecte social promoure els drets o interessos 
exclusivament d’un dels sexes no se’ls aplica el princi-
pi de democràcia paritària definit en l’article 5.

Capítol II. Educació, cultura i coneixement

Article 26. Coeducació

1. L’administració educativa, en el marc dels princi-
pis rectors definits per la Llei 12/2009, del 10 d’abril, 
d’educació, ha d’incorporar el model coeducatiu a tots 
els nivells i modalitats del sistema educatiu i l’ha d’in-
troduir a la programació educativa i als currículums 
de tots els nivells, a fi i efecte d’afavorir el desenvolu-
pament de les persones al marge dels estereotips i rols 
en funció del sexe, garantir una orientació acadèmica 
i professional lliure de biaixos sexistes i evitar de tota 
forma la discriminació associada al sexe. Així mateix 

s’ha de vetllar per la seva incorporació als llibres de 
text i material educatiu.

2. Als efectes d’aquesta llei, el model coeducatiu és 
l’acció educadora que valora indistintament l’experi-
ència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les 
dones i els homes, en igualtat de drets, sense estereo-
tips sexistes i androcèntrics, ni actituds discriminatò-
ries, per tal d’aconseguir l’objectiu de construir una 
societat sense subordinacions culturals i socials en-
tre dones i homes. Els principis de la coeducació són 
un element fonamental en la prevenció de la violència 
masclista.

3. L’administració educativa ha de desenvolupar actua-
cions i activitats dirigides a assolir: 

a) La visibilitat de les aportacions històriques de les 
dones a tots els àmbits de coneixement i la seva con-
tribució social i històrica al desenvolupament de la hu-
manitat.

b) La formació de noies i nois per a què tinguin una 
visió del trajecte històric per a la consecució dels drets 
de les dones.

c) La formació i capacitació per a què noies i nois 
comparteixin les responsabilitats del treball domèstic i 
de cura de les persones.

d) La capacitació de l’alumnat per a que realitzi les se-
ves eleccions acadèmiques i professionals lliure dels 
condicionants de gènere.

e) La formació de l’alumnat en l’ús no sexista ni an-
drocèntric dels llenguatges

f) La promoció de treballs de recerca relacionats amb 
la coeducació i la perspectiva de gènere i de les dones.

g) La potenciació d’una educació afectiva i sexual que 
afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i sa-
ludable.

h) La prevenció de la violència masclista, d’acord amb 
els paràmetres que estableix la Llei del dret de les do-
nes a eradicar la violència masclista.

i) La prevenció i la gestió positiva de situacions de 
conflicte vinculades a comportaments i actituds de ca-
ràcter sexista.

4. L’administració educativa ha d’oferir formació en 
coeducació al seu personal docent i garantir la presèn-
cia de persones amb coneixements en coeducació en 
els òrgans responsables de l’avaluació, inspecció, in-
novació educativa i recerca, en el Consell Escolar de 
Catalunya, en els serveis educatius i els centres edu-
catius.

5. L’administració educativa ha de garantir també la 
presència equilibrada de dones i homes en els òrgans 
directius i de responsabilitat així com als Consells Es-
colars, i promoure la igualtat d’oportunitats entre do-
nes i homes en els centres educatius. Així mateix ha 
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de promoure la presència equilibrada de professionals 
d’ambdós sexes en totes les etapes educatives.

6. Els poders públics han vetllar per a que la formació 
professional i per a persones adultes incorpori la pers-
pectiva de gènere i de les dones i es planifiqui i s’ade-
qüi a les necessitats i diversitat de les dones, als seus 
interessos diversos i a la seva disponibilitat horària, i 
ha de crear programes específics per a dones en situa-
ció d’exclusió social.

7. Més enllà de l’educació formal, els poders públics 
han de fomentar el model coeducatiu entre les entitats 
i institucions dedicades a la formació en el lleure i a 
les activitats extraescolars, tot promovent i facilitant 
l’accés dels infants i dels i les joves a l’educació en el 
lleure, de manera que els permeti desenvolupar apti-
tuds com a individus i com a membres de la societat 
fomentant la igualtat efectiva de dones i homes. Tam-
bé han d’oferir formació als formadors i a les formado-
res de les escoles d’educació en el lleure.

8. Els poders públics han de vetllar per una adequada 
formació en coeducació a les persones educadores de 
lleure infantil i juvenil, a través del programa de for-
mació dels cursos de monitor/a i de director/a d’activi-
tats de lleure i de cursos monogràfics de formació con-
tinuada, i oferir formació a les persones formadores de 
les escoles d’educació en el lleure.

9. Així mateix, els poders públics han d’emprendre les 
accions necessàries per tal de sensibilitzar i informar 
sobre la importància del joc i les joguines en la trans-
missió dels estereotips sexistes i, també, han de pro-
hibir la comercialització de jocs i joguines que siguin 
vexatòries per a les dones, que atemptin a la seva dig-
nitat o que facin un ús sexista o androcèntric dels llen-
guatges.

Article 27. Manifestacions culturals

Correspon a les Administracions públiques de Catalu-
nya la realització de les actuacions següents: 

1. Adoptar les mesures necessàries per a evitar tot ti-
pus de discriminació per raó de sexe i promoure la 
igualtat efectiva en el terreny de la creació cultural ai-
xí com en l’accés i la participació de les dones a les 
activitats culturals a Catalunya, tenint en compte les 
seves realitats i aspiracions.

2. Impulsar la recuperació de la memòria històrica de 
les dones comptant amb la seva participació, i pro-
moure polítiques culturals que facin visibles les apor-
tacions de les dones al patrimoni i a la cultura de Cata-
lunya, així com la seva diversitat.

3. Vetllar per a que en les manifestacions culturals de 
qualsevol mena no es reprodueixin estereotips i va-
lors sexistes i afavorir la creació i divulgació d’obres 
que presentin innovacions formals favorables a la su-
peració de l’androcentrisme i el sexisme, al coneixe-
ment de la diversitat ètnica i cultural dels diferents 

col·lectius de dones i a la visualització de les diferents 
orientacions sexuals o identitàries de les dones.

4. Garantir que les produccions culturals públiques in-
corporin una visió no sexista i no androcèntrica. Així 
mateix, han de potenciar els centres de creació cultu-
ral de dones i han d’afavorir la creació i difusió de les 
obres culturals d’autoria femenina mitjançant les me-
sures de sensibilització, promoció i suport adequades.

5. Respectar i garantir la representació equilibrada en 
els diferents òrgans consultius, científics i de decisió 
existents en l’organigrama artístic i cultural.

6. Potenciar la presència de les creadores catalanes a 
totes les exhibicions locals, nacionals, estatals i inter-
nacionals; i potenciar, també, la representació equili-
brada de dones i homes de les candidatures dels pre-
mis, honors i distincions que convoquin.

7. Fomentar les activitats culturals que incorporin la 
perspectiva de gènere i de les dones, que promoguin 
els drets de les dones o estiguin dirigides o adminis-
trades per dones.

Article 28. Mitjans de comunicació  
i tecnologies de la informació i la comunicació

1.Els mitjans de comunicació gestionats o finançats 
per les administracions públiques de Catalunya han de 
fer visibles les aportacions de les dones i mostrar la se-
va diversitat, les seves realitats i les seves expectatives. 
També han de promoure l’autoria femenina mitjançant 
mecanismes d’acció positiva.

2. Els òrgans de govern dels mitjans de comunicació 
que gestionen el servei públic de comunicació audiovi-
sual de la Generalitat i els serveis públics de comuni-
cació audiovisuals d’àmbit local, han de promoure una 
representació equilibrada de dones i homes, així com 
la incorporació de dones en llocs de responsabilitat.

3. Els mitjans de comunicació gestionats o finançats 
per les administracions públiques de Catalunya han de 
fer un ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges, 
fomentar una presència equilibrada i una imatge plu-
ral d’ambdós sexes, al marge dels cànons de bellesa i 
d’estereotips sexistes sobre les funcions que desenvo-
lupen dones i homes en els diferents àmbits de la vida 
i, amb especial incidència, en els continguts dirigits a 
la població infantil i juvenil. Les administracions pú-
bliques de Catalunya han de garantir que els mitjans 
sufragats totalment o parcialment amb diners públics 
no difonguin continguts sexistes o androcèntrics de 
forma reiterada.

4. La publicitat que comporti una conducta discrimi-
natòria d’acord amb aquesta Llei es considera publi-
citat il·lícita, de conformitat amb allò que preveu la 
legislació general de publicitat, la publicitat institucio-
nal i la publicitat dinàmica a Catalunya.
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5. Les bases de les convocatòries d’ajuts i subvencions 
en les quals els beneficiaris són mitjans de comunica-
ció han d’incloure la condició que aquests es compro-
metin a donar compliment al que estableixen els apar-
tats 1 i 3.

6. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’impulsar que les dones, individualment, i les entitats 
de dones, tinguin accés al coneixement i a la informa-
ció, tant els àmbits culturals, com tecnològics, econò-
mics, de la comunicació o científics, especialment les 
dones del món rural, les dones grans, les dones joves, 
les dones amb discapacitats, i totes aquelles amb desa-
vantatge social.

7. En l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, les administracions públiques de Cata-
lunya han d’incorporar l’objectiu de la igualtat efectiva 
de dones i homes a les polítiques de promoció i d’in-
clusió digital, i han de fomentar la difusió dels contin-
guts creats per dones.

Article 29. Universitats i Recerca

1. El Govern de la Generalitat i les universitats catala-
nes han de promoure que s’introdueixi la perspectiva 
de gènere i els estudis sobre les dones, la seva histò-
ria i la seva contribució a tots els àmbits del conei-
xement en la seva activitat acadèmica i investigadora. 
Han de garantir un ús no sexista ni androcèntric dels 
llenguatges i promoure la incorporació dels i les estu-
diants a aquelles disciplines en les que el seu sexe esti-
gui infra representat.

2. El Govern de la Generalitat i les universitats cata-
lanes han de garantir la formació en coeducació de 
les persones que realitzin tasques docents, especial-
ment aquelles que cursen estudis de magisteri o cièn-
cies de l’educació, i, quan correspongui, en els estudis 
de grau, màster, postgrau i doctorat destinats a la for-
mació de mestres, professorat i educadors/es, d’acord 
amb el model educatiu definit per l’article 26.

3. Les universitats han de potenciar el treball de les do-
nes investigadores i la seva participació en els grups de 
recerca i la visualització de les aportacions de les dones 
als àmbits científics i tècnics. També han de promoure 
la formació del seu personal en matèria de perspectiva 
de gènere i de les dones i igualtat de dones i homes així 
com la creació de mòduls o cursos específics en relació 
a aquests temes.

4. Les universitats, els centres d’estudis superiors i els 
centres i institucions de recerca catalans han de garan-
tir la igualtat efectiva de dones i homes en la carrera 
docent i en la carrera investigadora així com entre el 
personal d’administració i serveis, i han de promoure 
la representació equilibrada de dones i homes en els 
seus diferents òrgans col·legiats i a tots els nivells de 
presa de decisions. A tal efecte, han d’aprovar un Pla 
d’igualtat en l’accés, la promoció i les condicions la-
borals del seu personal d’administració i serveis, per-

sonal docent i investigador, que inclogui mesures es-
pecífiques dirigides al seu col·lectiu d’estudiants. Així 
mateix han de facilitar informació i assessorament per 
tal de prevenir qualsevol tipus de discriminació, as-
setjament sexual o assetjament per raó de sexe i altres 
formes de violència masclista.

5. En matèria de convocatòries d’ajuts a projectes de 
recerca o altres ajuts a la recerca de caràcter col·lectiu, 
al costat dels criteris per garantir la qualitat i l’excel-
lència, s’ha de valorar com un tret positiu que els 
grups estiguin integrats pel 40% o més de dones, i que 
una dona n’exerceixi la direcció en aquells àmbits de 
recerca on les dones siguin infrarepresentades. També 
s’ha de valorar positivament que els projectes incorpo-
rin la perspectiva de gènere i de les dones o que tin-
guin per objecte estudis sobre les dones.

Article 30. Formació en l’àmbit  
de les professions titulades

L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar cursos 
de formació de caràcter general i específica adreçada 
a les associacions professionals, els col·legis professi-
onals i els consells de col·legis professionals que exer-
ceixen llur activitat en l’àmbit territorial de Catalunya 
per tal de millorar la seva formació en relació als drets 
de les dones i la perspectiva de gènere i de les dones.

Article 31. Esports

1. Les polítiques esportives s’han de planificar amb 
l’objectiu de garantir la igualtat efectiva de dones i ho-
mes per practicar activitat física i esport tant de lleure 
com de competició a tots els nivells, inclosos els cien-
tífics, tècnics, del control de les competicions, serveis 
metges i altres d’atenció a esportistes, de lideratge i de 
projecció i representació social.

2. Les polítiques esportives han de fomentar una ma-
jor incorporació, continuïtat i participació de les dones 
a l’esport en totes les etapes de la vida.

3. Les polítiques esportives han d’atendre els aspectes 
següents: 

a) L’oferta equilibrada d’activitats esportives per a ne-
nes i nens per part de les entitats esportives ha de ser un 
factor rellevant per la concessió d’ajuts, premis i sub-
vencions.

b) Les administracions esportives catalanes no poden 
participar ni concedir cap tipus d’ajut a programes o 
activitats esportives que siguin sexistes o discrimina-
toris per raó de sexe.

c) Els estudis i recerques a l’àmbit de les Ciències de 
l’activitat física i l’esport promoguts per les adminis-
tracions esportives catalanes o subvencionats amb di-
ners públics han d’introduir l’estudi de les diferències 
i desigualtats entre dones i homes, per ampliar i apro-
fundir el coneixement sobre les realitats, expectatives, 
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necessitats i aportacions de les dones a l’esport en to-
tes les etapes de la vida.

d) L’educació en l’esport ha d’incloure el principi de 
coeducació i ha de fomentar la formació del profes-
sorat d’educació esportiva en valors coeducatius. S’ha 
d’impulsar l’elaboració de materials didàctics per fo-
mentar l’esport de lleure igualitari a les escoles.

Capítol III. Mercat de treball

Secció primera. Integració del dret  
a la igualtat de tracte i d’oportunitats  
de dones i homes en l’ocupació

Article 32. Promoció de la igualtat de tracte  
i d’oportunitats de dones i homes en l’ocupació

Els poders públics a través de la seva actuació han de 
realitzar els objectius següents: 

1. Han de promoure la igualtat de tracte i d’oportu-
nitats de les dones i homes en l’àmbit laboral amb la 
millora de l’ocupabilitat pel què fa a l’accés, la presèn-
cia, la permanència i les condicions de treball. Amb 
aquest objectiu, s’han d’establir plans per incentivar 
l’ocupació estable i de qualitat de les dones i elabo-
rar les mesures necessàries per tal d’eliminar les ofer-
tes de treball discriminatòries, incorporar la igualtat 
d’oportunitats de dones i homes en la classificació pro-
fessional, la valoració dels llocs de treball i la promo-
ció professional, incrementar el percentatge de dones 
en sectors, ocupacions o professions on estiguin subre-
presentades i fomentar les iniciatives empresarials en-
gegades per dones.

2. Han d’incorporar la perspectiva de gènere en totes 
les fases del procediment d’inserció laboral i garantir 
una presència equilibrada de dones i homes en els di-
ferents programes i actuacions que es portin a terme.

3. Han d’incorporar la perspectiva de gènere en el dis-
seny de la formació professional, ocupacional, conti-
nua i d’inserció laboral, i promoure la incorporació 
progressiva de mòduls específics de gènere en tots 
els programes. Amb aquest objectiu, s’han d’establir 
les mesures necessàries per tal d’incorporar la pers-
pectiva de gènere en el disseny de la formació que re-
bin tots i totes les professionals que intervenen en el 
procés d’orientació i d’inserció laboral, amb especial 
atenció als i les professionals que atenen a la ciutada-
nia des de les Oficines de Treball.

4. Han de portar a terme actuacions adreçades a les 
dones amb dificultats específiques d’inserció laboral, 
en particular, a les dones que estan en situació de vio-
lència masclista, a les que desitgen abandonar la pros-
titució, a les joves que busquen la seva primera ocupa-
ció de qualitat, a les que tenen fills i filles o persones 
dependents exclusivament al seu càrrec, a les dones 
nouvingudes, a les que pertanyen a una ètnia minori-

tària, a les que estan amb una situació d’atur de llarga 
durada, a les que siguin majors de 45 anys, a les afec-
tades amb diversitat funcional, a les afectades per ma-
lalties que comportin menys del 65% de discapacitat, 
a les transsexuals o en procés de reassignació sexual, a 
les preses i expreses, i a les usuàries i exusuàries toxi-
còmanes, entre d’altres.

5. Han de portar a terme actuacions específiques per 
promoure l’accés de les dones a llocs directius i de co-
mandament mitjançant la millora de les seves compe-
tències de lideratge, comunicació i negociació i incen-
tivant a les empreses per tal que implementin mesures 
específiques per garantir la presència equilibrada de 
dones en els llocs de direcció. En aquest sentit, i per 
tal d’avaluar l’impacte d’aquestes actuacions i analit-
zar l’evolució de la presència de les dones en càrrecs 
directius dins del teixit empresarial català, l’Adminis-
tració pública competent pot sol·licitar a les empreses 
informació desglossada per sexes sobre la composició 
dels Consells d’Administració.

6. Han d’establir mecanismes per vetllar pel compli-
ment del principi d’igualtat retributiva de dones i pro-
moure la incorporació de la perspectiva de gènere en 
les polítiques empresarials amb impacte retributiu.

7. Han de promoure una major diversificació professi-
onal de les dones en el mercat de treball i l’eliminació 
de la segregació horitzontal, establint les mesures ne-
cessàries per facilitar la incorporació de les dones en 
els sectors econòmics tradicionalment masculinitzats 
i alhora més estratègics i de major projecció profes-
sional, i vetllant perquè els sectors feminitzats siguin 
revaloritzats socialment i tinguin el mateix reconeixe-
ment i les mateixes condicions laborals que els altres.

8. Han d’establir mecanismes perquè les empreses 
compleixin amb la seva obligació de vetllar de forma 
específica que les condicions i l’organització del tre-
ball eviti l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de 
sexe, i que articulin procediments específics per a la 
seva prevenció que permetin donar resposta a les de-
núncies o reclamacions que es puguin formular.

Article 33. Pla d’acció de suport a les empreses 
adreçat al foment de la igualtat de tracte 
i d’oportunitats de les dones i homes en el 
treball

1. Amb la finalitat de fomentar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de les dones i homes en el treball, l’Ad-
ministració pública competent ha d’elaborar, amb ca-
ràcter periòdic, un pla d’acció de suport a les empreses 
adreçat a promoure i incorporar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats en el si de les seves organitzacions. Mit-
jançant aquest Pla s’han de desenvolupar entre altres, 
les mesures següents: 

a) Programes de suport a les empreses per elaborar i 
implementar Plans d’igualtat amb especial atenció a 
les petites i mitjanes empreses (pimes).
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b) Programes de suport i d’assessorament per incorpo-
rar la figura de la/del professional d’igualtat de dones i 
homes a les empreses.

c) Programes de suport per a projectes adreçats de for-
ma específica a la promoció de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de les dones i homes en el treball.

d) Atorgament i difusió del Distintiu d’excel·lència em-
presarial en matèria d’igualtat efectiva de les dones en 
el mercat de treball.

2. Per ordre del conseller o consellera competent en 
matèria laboral s’ha de determinar el procediment i 
les condicions necessàries perquè les empreses puguin 
accedir a les mesures que recull el Pla d’acció de su-
port a les empreses.

Article 34. Distintiu Català d’Excel·lència 
Empresarial en matèria d’Igualtat efectiva 
entre les dones i els homes en el mercat  
de treball

1. El Departament competent en matèria laboral ha de 
crear el Distintiu Català d’Excel·lència Empresarial en 
matèria d’Igualtat efectiva entre les dones i els homes 
en el mercat de treball per tal de premiar i reconèixer 
a totes aquelles empreses que promoguin polítiques 
d’igualtat. Pot optar a la indicada distinció qualsevol 
empresa, pública o privada, que apliqui polítiques d’i-
gualtat efectiva en el mercat de treball en l’àmbit ter-
ritorial de Catalunya, i que complexi amb l’obligatori-
etat que estableix la llei per a les empreses de més de 
250 persones treballadores d’elaborar i aplicar un Pla 
d’Igualtat de forma negociada entre la representació 
de l’empresa i la representació legal de les persones 
treballadores. Per reglament del conseller o consellera 
competent en matèria d’ocupació s’ha de determinar el 
procediment i condicions per a la seva concessió, que 
ha de tenir una durada limitada i s’han d’obtenir tenint 
en compte, entre altres criteris: 

a) La presència equilibrada entre dones i homes en tots 
i cada un dels grups i categories professionals.

b) L’adopció de mesures per la millora de l’accés a 
l’ocupació i la promoció professional de les dones i els 
homes en aquells sectors, ocupacions i professions on 
estiguin subrepresentades.

c) La promoció de l’accés de les dones als òrgans de 
direcció per garantir que hi hagi una presència equili-
brada entre ambdós sexes.

d) La implantació de les garanties corresponents per 
aplicar criteris igualitaris de retribució entre dones i 
homes, així com la adequada valoració de llocs de tre-
ball tenint en compte la perspectiva de gènere

e) L’adopció de mesures per impulsar noves formes 
flexibles i més racionals d’organització del temps de 
treball que possibilitin la coresponsabilitat entre dones 

i homes en el treball familiar, domèstic i de cura de les 
persones i la conciliació de la vida personal i laboral.

f) L’adopció de mesures contra l’assetjament sexual i 
assetjament per raó de sexe, incloent les accions pre-
ventives i sancionadores.

g) La no utilització de llenguatges sexistes ni andro-
cèntrics i d’una publicitat sexista respecte de la comu-
nicació interna, els productes, els serveis i el màrque-
ting de l’empresa.

h) L’elaboració i implementació d’un pla d’igualtat a 
l’empresa, en el cas de no estar obligada per la norma-
tiva vigents.

i) La realització d’actuacions relatives a la responsa-
bilitat social corporativa destinades a promoure con-
dicions d’igualtat de les dones i els homes en el si de 
l’empresa.

j) Tenir constituïda la comissió paritària d’igualtat

2. Les administracions públiques de Catalunya, en 
l’àmbit de les seves respectives competències, poden 
introduir condicions especials per a aquelles empreses 
guardonades amb el Distintiu de d’Excel·lència Em-
presarial en matèria d’Igualtat efectiva entre les dones 
i els homes en el mercat de treball i d’acord amb la 
corresponent normativa de contractes.

3. El Distintiu Català d’Excel·lència Empresarial en 
matèria d’Igualtat efectiva entre les dones i els homes 
en el mercat de treball definit en l’apartat 1 pot revo-
car-se en el cas que es deixin de complir els punts esta-
blerts, de sanció administrativa ferma per faltes greus 
o molt greus, o condemna judicial ferma, per qualse-
vol tipus de conducta discriminatòria per raó de sexe 
per part de l’empresa, d’acord amb la legislació vigent.

Article 35. Plans d’igualtat a les empreses

1. Les empreses amb més de 250 persones treballado-
res han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat, segons la 
definició que s’estableix a l’article 21.2 i article 21.3 
d’aquesta llei i d’acord amb el objectiu i contingut de-
finit per l’article 46 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
També han d’establir i aplicar un pla d’igualtat aque-
lles empreses en que el conveni col·lectiu que els re-
sulti d’aplicació així ho estableixi, en els termes que 
s’hi hagin establert, o quan l’autoritat laboral així ho 
hagués acordat en un procés sancionador, d’acord amb 
la legislació vigent; en tots els casos, de forma nego-
ciada amb la representació de les persones treballado-
res, d’acord amb el que determina la legislació laboral.

2. L’elaboració i implantació de plans d’igualtat és vo-
luntària per a la resta d’empreses, amb la consulta prè-
via a la representació legal de les persones treballa-
dores.

3. El Departament competent en matèria laboral ha 
de realitzar un seguiment del compliment per part de 
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les empreses obligades a elaborar i aplicar plans d’i-
gualtat, imposant les sancions corresponents en cas 
d’incompliment. Amb aquesta finalitat, s’ha de crear 
i regular per reglament el Registre públic de plans d’i-
gualtat a les empreses amb l’objectiu d’efectuar, entre 
d’altres, el seguiment del grau d’implantació dels plans 
d’igualtat al teixit empresarial català.

Article 36. Qualificacions professionals

Les Administracions públiques de Catalunya compe-
tents han de promoure la incorporació de la perspecti-
va de gènere en el catàleg de qualificacions professio-
nals. Entre d’altres actuacions han de garantir que en 
les qualificacions professionals no hi hagi cap estere o tip 
de gènere ni cap mecanisme d’exclusió de gènere en 
la definició dels diferents perfils professionals; també 
han de vetllar per a què hi siguin incloses com a noves 
qualificacions activitats que realitzen de forma gaire-
bé exclusiva les dones.

Secció segona. Igualtat de tracte  
i d’oportunitats entre les dones i els homes 
en les relacions laborals i la negociació 
col·lectiva

Article 37. Seguiment de les mesures d’igualtat 
efectiva en el treball en els convenis 
col·lectius

El Consell de Relacions Laborals, a través de la Co-
missió de Convenis col·lectius de Catalunya, ha d’ana-
litzar de forma periòdica el contingut dels convenis 
col·lectius des d’una perspectiva de gènere.

Article 38. Responsable sindical d’igualtat

Els sindicats amb presència a les organitzacions públi-
ques i privades, a través dels corresponents òrgans de 
representació sindical, han d’adjudicar a un delegat o 
delegada sindical la funció de vetllar específicament 
per la igualtat de tracte i d’oportunitats en el marc de 
la negociació col·lectiva. Les funcions que ha de dur a 
terme aquest responsable sindical d’igualtat són: 

a) Col·laborar amb el/la professional d’igualtat de do-
nes i homes de l’empresa per tal de promocionar la 
igualtat d’oportunitats en el si de l’empresa.

b) Assessorar en matèria d’igualtat a les treballadores i 
treballadors del centre de treball i empresa.

c) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere i 
de les dones en totes les àrees i nivell d’intervenció del 
seu àmbit funcional.

d) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en el 
seu àmbit funcional.

Article 39. Presència equilibrada de les dones 
en la negociació col·lectiva

1. Les organitzacions empresarials i sindicals, així 
com els òrgans de representació del personal a l’em-
presa, han de procurar assolir una representació equi-
librada entre els dos sexes en la negociació col·lectiva.

2. L’Administració pública competent han de requerir, 
en l’exercici de les competències de control de legalitat 
dels convenis col·lectius establerts, la complementació 
del full estadístic de convenis on s’incorporin dades 
significatives sobre la presència de dones en la comis-
sió negociadora i en l’àmbit d’aplicació dels convenis 
i acords col·lectius, d’acord amb la normativa vigent.

Article 40. Incorporació de perspectiva de 
gènere en els processos de regulació d’ocupació

1. Els poders públics han de vetllar pel respecte del 
dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de se-
xe en el marc dels expedients de regulació d’ocupació.

2. Les empreses obligades per llei a elaborar i aplicar 
un pla d’acompanyament social en els expedients de 
regulació d’ocupació, han d’incorporar la perspectiva 
de gènere en totes les mesures que l’integrin.

Article 41. Incorporació de la perspectiva de 
gènere per la Inspecció de treball

La Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya 
ha d’incorporar la perspectiva de gènere en les seves 
activitats, garantint la formació adequada del seu per-
sonal i la realització d’actuacions específiques sobre 
el compliment de la legislació relativa a la igualtat de 
tracte i d’oportunitats de dones i homes en el treball.

Secció tercera. Igualtat de tracte  
i d’oportunitats de les dones en les polítiques  
i els programes de seguretat i salut  
en el treball

Article 42. Inclusió de la perspectiva de gènere 
als programes de seguretat i salut laboral

1. Els poders públics han de promoure la incorporació 
de la perspectiva de gènere a les polítiques, estratègi-
es i programes de salut de l’àmbit laboral, incloent les 
diferents necessitats de les dones tot tenint en compte 
les seves característiques anatòmiques, fisiològiques i 
psicosocials, i les mesures necessàries per abordar-les 
de forma adequada, amb la col·laboració dels diferents 
Departaments de la Generalitat de Catalunya i la resta 
d’Administracions i entitats competents.

2. L’Administració pública competent en la matè-
ria, ha de registrar, degudament desglossats per sexe, 
edat i ocupació, els processos d’incapacitat temporal, 
tant per contingències comunes com per contingènci-
es professionals, a fi d’identificar dades epidemiològi-
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ques rellevants de les malalties que afecten a les dones 
treballadores. Aquesta informació ha d’integrar-se, en 
tot cas, en la diagnosi necessària per elaborar un pla 
d’igualtat.

3. L’Administració pública competent en matèria labo-
ral ha de fomentar la recollida i tractament de la infor-
mació existent als Centres d’Assistència Primària i a 
les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Profes-
sionals, desglossada per sexes, a fi d’identificar riscos 
epidemiològics específics en les dones treballadores 
per raó de la seva activitat laboral.

4. Els poders públics, amb l’objectiu de protegir espe-
cíficament la seguretat i salut laboral de les dones, així 
com per visualitzar i augmentar la conscienciació so-
bre les desigualtats de gènere en aquest àmbit, han de 
fomentar l’establiment de programes de formació es-
pecífica adreçats a les persones treballadores, a l’em-
presariat i als serveis de prevenció en matèria de se-
guretat i salut laboral des d’una perspectiva de gènere.

Article 43. La prevenció de riscos laborals  
a l’empresa

1. D’acord amb la normativa vigent sobre prevenció de 
riscos laborals, les empreses han d’incorporar la pers-
pectiva de gènere en els plans de prevenció, l’avaluació 
dels riscos laborals, en l’adopció de mesures preven-
tives i en general, en el conjunt d’activitats preventi-
ves, segons l’exposició als factors de riscs de dones i 
homes.

2. Les empreses han de vetllar de forma específica que 
les condicions de treball evitin l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe. També han d’articular 
procediments específics per a la seva prevenció i que 
permetin donar resposta les denúncies o reclamacions 
que es puguin formular.

3. Les empreses han d’establir accions de formació 
adreçades als seus treballadors i treballadores atenent 
a l’exposició dels diferents riscos segons el sexe degut a 
les condicions de treball desiguals.

Secció quarta. Igualtat de tracte  
i d’oportunitats de les dones en l’àmbit  
del treball autònom i l’emprenedoria

Article 44. Impuls i promoció d’accions  
de suport a les dones treballadores  
autònomes i emprenedores

1. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’incorporar la perspectiva de gènere en el disseny, 
implementació i avaluació de les polítiques de foment i 
promoció del treball autònom i d’emprenedoria, i por-
tar a terme actuacions específiques adreçades a dones, 
prestant especial atenció a les treballadores autònomes 
econòmicament dependents.

2. Els poders públics, en l’accés als programes de su-
port d’emprenedoria i treball autònom, han de donar 
suport a les iniciatives empresarials promogudes ma-
joritàriament per dones, prestant especial atenció a 
aquelles emmarcades en sectors, professions i ocupa-
cions on hi són subrepresentades.

3. Les administracions públiques de Catalunya han de 
fomentar que les societats de garantia recíproca, be-
neficiaries d’ajuts públics, estableixin fons específics 
destinats a afavorir la constitució i la consolidació 
d’iniciatives empresarials promogudes per dones

Capítol IV. Polítiques sobre els usos dels temps

Article 45. Accions sobre els usos dels temps

Als efectes d’avançar vers una societat més igualitària 
de dones i homes, els poders públics han de dur a ter-
me les accions següents: 

1. Desenvolupar polítiques del temps que contemplin 
de forma integral la percepció i visió del temps tenint 
en compte els diferents àmbits quotidians. Han d’im-
pulsar, també, l’equilibri en el valor i la distribució 
dels temps dedicats als treballs de mercat i al treball 
familiar, domèstic i de cura de les persones que tin-
guin en compte el temps personal, tot implementant 
polítiques actives i de sensibilització adreçades als ho-
mes en relació a la seva conscienciació i capacitació.

2. Realitzar polítiques actives i de sensibilització que 
reconeguin la importància que tenen les tasques del 
treball familiar, domèstic i de cura de les persones per 
a la sostenibilitat de la vida quotidiana, que posin de 
manifest el seu el valor social i econòmic, i que afir-
min la necessitat d’assumir-les amb coresponsabilitat 
entre dones i homes.

3. Elaborar programes de suport per a incentivar bones 
pràctiques en matèria de gestió del temps de les perso-
nes treballadores amb l’objectiu de facilitar a totes les 
organitzacions, dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta 
llei i amb especial atenció a les Petites i Mitjanes Em-
preses (pimes), la conciliació de la vida personal, fa-
miliar i laboral. S’ha de vetllar per tal de què els plans 
d’igualtat incorporin aquestes pràctiques.

4. Promoure mesures de conciliació de la vida perso-
nal i laboral en les activitats de formació professional 
inicial i formació professional per a l’ocupació, així 
com d’inserció laboral, adreçades a la millora de la 
ocupabilitat de les persones, en especial de les dones: 

a) Els centres i entitats de formació que imparteixin 
activitats formatives han de procurar adequar la seva 
ubicació i els seus horaris a les necessitats de concilia-
ció de la vida personal, familiar i formativa de l’alum-
nat.

b) L’Administració pública competent ha de promoure 
la realització de programes de formació a través de les 
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noves tecnologies, a fi d’evitar desplaçaments i perme-
tre l’organització flexible del temps de formació.

5. L’Administració de la Generalitat i les corporacions 
locals poden establir plans d’organització del temps 
de la ciutat per tal d’harmonitzar els horaris laborals, 
escolars, comercials i dels serveis i orientar el model 
de desenvolupament cap a la integració de funcions, 
la descentralització de serveis i equipaments, l’aproxi-
mació de residència i la introducció d’activitats de tre-
ball productiu en les zones de residència.

Capítol V. Polítiques de ciutadania

Article 46. Polítiques socials i de ciutadania

1. Els poders públics han de dissenyar polítiques que 
facilitin l’autonomia de les persones dependents i que 
afavoreixin l’eliminació de les desigualtats socioeco-
nòmiques i de gènere que es produeixen en la cura de 
persones dependents a la llar.

2. Les polítiques socials i de ciutadania han d’incorpo-
rar les necessitats, demandes i expectatives de les do-
nes de tal manera que generin un nou model no andro-
cèntric de relacions personals i de convivència i que 
garanteixin la inclusió social de les dones.

3. Els poders públics han d’integrar la perspectiva de 
gènere i de les dones en el desenvolupament de les po-
lítiques socials i de ciutadania. A tal efecte, han d’es-
tablir programes específics per a les dones joves, per 
a les grans, per a les vídues, per a les dones amb dis-
capacitat, per aquelles que es troben en situació de vi-
olència masclista, per aquelles que es troben en situa-
ció de prostitució, per a les recluses, per a cuidadores 
i cuidadors de persones dependents, per a les dones 
migrades i de minories ètniques, les dones lesbianes, 
transsexuals, i per a les que es troben en risc d’exclu-
sió social.

4. Els poders públics han de desenvolupar polítiques 
de suport a les famílies que incorporin el reconeixe-
ment de la diversitat familiar, garanteixin el dret a un 
entorn afectiu o familiar adequat i eliminin la discri-
minació per opció sexual i transsexualitat, tot garan-
tint la llibertat de decisió individual. Aquestes políti-
ques han d’assegurar la incorporació de les necessitats 
de les dones en l’àmbit familiar, per tal de transfor-
mar i donar un valor positiu al paper que tradicional-
ment han tingut com a proveïdores de cura i benestar. 
També han d’incloure mesures per garantir els drets 
d’infants, adolescents i joves d’acord amb l’establert en 
l’apartat 6 d’aquest article. Així mateix, els poders pú-
blics han d’impulsar programes de formació que afa-
voreixin la implicació de les famílies en la coeducació 
de les filles i els fills, d’acord amb el model coeducatiu 
definit per l’article 26 d’aquesta llei.

5. Les Administracions públiques de Catalunya han 
de dissenyar programes específics de suport integral 

a les famílies monoparentals que reforcin la persona 
responsable de la família.

6. Els poder públics de Catalunya han de garantir la 
igualtat efectiva d’infants, adolescents i joves d’amb-
dós sexes per tal d’eliminar les discriminacions sexis-
tes i possibilitar l’expressió i garantia dels drets de les 
nenes, adolescents i joves per tal que puguin desenvo-
lupar el seu potencial i les seves habilitats en societat. 
Amb aquesta finalitat han d’elaborar i executar legis-
lació que protegeixi les nenes, adolescents i joves de 
qualsevol forma de violència, promoure la seva par-
ticipació social, garantir el seu dret a l’educació i a la 
cultura i a activitats de lleure, fomentar l’activitat físi-
ca i vetllar per a què els mitjans de comunicació difon-
guin imatges no estereotipades de nenes, adolescents 
i joves ni missatges sexistes adreçats a audiències in-
fantils i juvenils.

7. Els poder públics han de garantir la igualtat efectiva 
de dones i homes grans per tal d’eliminar les discri-
minacions sexistes i possibilitar l’expressió i garantia 
dels drets de les dones grans a fi i efecte que puguin 
desenvolupar el seu potencial i les seves habilitats en 
societat. Amb aquesta finalitat han d’elaborar i execu-
tar legislació que protegeixi les dones grans de qualse-
vol forma de violència, promoure la seva participació 
social, garantir el seu dret a l’educació i a la cultura i a 
activitats de lleure, fomentar l’activitat física i vetllar 
per a què els mitjans de comunicació difonguin imat-
ges no estereotipades de les dones grans.

8. Les polítiques d’acció social i ciutadania que tin-
guin com a objectiu la inclusió i la cohesió social han 
d’incorporar la perspectiva de gènere i de les dones 
especialment en aquelles accions adreçades als col-
lectius més desafavorits o subjectes a situacions de 
discriminació o desigualtats que afectin o vulnerin el 
ple exercici dels drets de ciutadania.

9. Les administracions públiques de Catalunya han de 
dissenyar projectes integrals específics per a dones en 
situació de precarietat econòmica i risc d’exclusió so-
cial per actuar sobre les causes de la feminització de 
la pobresa.

Article 47. Polítiques de salut i serveis

1. El dret a la salut és universal i inclou el dret a gau-
dir d’unes condicions de vida que garanteixin la pre-
servació de la salut física i mental i un benestar global 
que afecti totes les dimensions de la persona i de les 
comunitats. Les intervencions de prevenció, promoció, 
protecció i d’atenció integral de la salut han de garan-
tir un igual dret a la salut de les dones i els homes a 
través de la integració activa dels principis establerts 
en aquesta llei.

2. Els poders públics han de garantir una assistència 
sanitària de qualitat, sense estereotips i que contempli 
la salut de les persones durant les diferents fases i situ-
acions de dependència del seu cicle vital. S’han d’esta-
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blir mesures que garanteixin l’accessibilitat als serveis 
sanitaris i prestacions complementàries en condicions 
d’igualtat efectiva de dones i homes de forma compati-
ble amb la vida familiar i laboral.

3. Els poders públics han d’impulsar les mesures ne-
cessàries per a la prevenció i tractament de malalti-
es que afecten especialment les dones o que tenen un 
impacte diferencial sobre elles, així com mesures que 
garanteixin una detecció precoç de les situacions de 
violència masclista com a fenomen que afecta en gran 
mesura la salut de les dones.

4. Les polítiques de salut han de garantir la salut afec-
tiva, sexual i reproductiva de forma integral mitjan-
çant accions que tendeixin a: 

a) Potenciar les polítiques d’educació amb especial 
atenció a les i als adolescents, a les i els joves i a grups 
de població vulnerables.

b) Garantir l’educació afectiva sexual de qualitat, te-
nint com a base la perspectiva de gènere i de les dones 
i la defensa dels drets sexuals i reproductius.

c) Garantir l’oferta del consell reproductiu dins de la 
cartera de serveis de les unitats d’atenció a la salut se-
xual i reproductiva, i procurar, d’acord amb la norma-
tiva legal vigent, l’accés als mètodes contraceptius

d) Afavorir l’autonomia de les dones en la presa de de-
cisions en relació amb la medicalització del seu cos, 
l’anticoncepció, l’adopció de mesures de prevenció 
respecte a les ITS, l’embaràs, el part i la lactància.

5. Els poders públics han de garantir que les dones pu-
guin rebre la prestació de la interrupció de l’embaràs, 
en els supòsits legals, a través dels centres de la xarxa 
sanitària de responsabilitat pública.

6. Els poders públics han de garantir la qualitat de 
l’atenció de les persones, tot reconeixent la diversitat 
d’orientacions sexuals i d’identitats de gènere i tenint 
especialment en compte les situacions que puguin pro-
vocar vulnerabilitat.

7. Els poders públics han de garantir la protecció, pre-
venció i millora de la salut laboral de les dones i en 
especial, s’han de promoure polítiques actives i de pre-
venció de les malalties derivades del treball desenvo-
lupat majoritàriament per les dones.

8. Els serveis sanitaris han d’impulsar tot tipus de me-
sures de prevenció i detecció de la mutilació genital fe-
menina. També han de comptar amb els mecanismes 
sanitaris d’intervenció quirúrgica per a poder afrontar 
la demanda de les dones que vulguin revertir els efec-
tes de la mutilació practicada.

9. S’ha d’incorporar la perspectiva de gènere i de les 
dones en els sistemes d’informació sanitària. Les en-
questes de Salut han d’introduir com a variables indi-
cadors de salut sensibles a la detecció de desigualtats 
de salut per raó de sexe i gènere i que contemplin la 

diversitat de dones. Els instruments de planificació sa-
nitària i els plans d’acció comunitaris han d’incorporar 
la perspectiva de gènere i de les dones en totes les se-
ves fases, així com fomentar la participació dels dife-
rents col·lectius de dones.

10. S’ha de reorientar la formació de les i els professio-
nals de la salut cap a models que incloguin la perspec-
tiva de gènere per tal que la pràctica clínica doni res-
posta a les necessitats i expectatives en salut pel que fa 
al sexe i al gènere.

11. Les polítiques de salut han de garantir la formació 
a tot el territori dels i de les professionals de la salut 
per a que tinguin una formació mínima de violència 
masclista.

Article 48. Recerca en Ciències de la Salut

1. Els poders públics han d’emprendre i promoure in-
vestigacions científiques sobre la morbiditat diferenci-
al entre dones i homes que contemplin les desigualtats 
i condicionaments socials, culturals, educacionals, bi-
ològics i psicològics que afecten la salut.

2. S’ha de garantir que els protocols de treball i dis-
senys de recerca siguin sensibles a les diferències entre 
dones i homes, incloent ambdós sexes en els seus pa-
ràmetres d’anàlisi.

Article 49. Sector agrícola, ramader, forestal 
i sector pesquer

1. Les polítiques adreçades al sector agrícola, rama-
der, forestal i pesquer han de contemplar la perspec-
tiva de gènere i de les dones en relació a les diferents 
realitats en què estan situades i en tots els àmbits on es 
produeixin desequilibris per raó de sexe i gènere.

2. Els poders públics han d’adoptar les mesures que 
siguin necessàries per a garantir els drets de les dones 
del sector agrícola, ramader, forestal i pesquer i el seu 
accés a un desenvolupament sostenible.

3. Les polítiques agràries, pesqueres i de dones han de 
fomentar la transmissió dels sabers tradicionals de les 
dones al sector agrícola, ramader, forestal i pesquer, 
reconèixer i fer visible la seva contribució al manteni-
ment de les explotacions familiars, i fomentar les xar-
xes de proximitat i d’atenció a la infància i a la gent 
gran. S’han de potenciar les iniciatives empresarials 
femenines i les actuacions de desenvolupament agrari 
i pesquer que siguin promogudes per dones.

4. Els poders públics han d’establir mesures que facili-
tin la incorporació de dones joves als sectors agrícola, 
ramader, forestal i pesquer.

5. Els estudis, les estadístiques, la planificació, l’elabo-
ració, el desenvolupament i l’avaluació dels programes 
formatius adreçats a l’àmbit rural i pesquer han d’in-
corporar la perspectiva de gènere i de les dones.
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6. Els poders públics han de fomentar que en les cam-
bres agràries i les associacions agràries i ramaderes, 
les confraries de pesca i tots els òrgans participatius, 
representatius i decisoris d’aquests sectors existeixi 
una representació equilibrada de dones i homes.

7. Els poders públics han d’establir mecanismes que 
facilitin i impulsin l’accés a la formació, i especial-
ment a les tecnologies de la informació i la comuni-
cació, a les dones del món rural i pesquer, de manera 
que es pugui eliminar l’escletxa digital de gènere i ter-
ritorial, i s’aconsegueixi la plena participació social de 
les dones.

Article 50. Cooperació al desenvolupament  
i foment de la pau

1. Totes les polítiques de cooperació i de foment de la 
pau, plans, documents de planificació estratègica, pro-
cessos d’actuació i de diàleg polític i de relacions insti-
tucionals, han d’integrar l’enfocament de gènere en el 
desenvolupament (GED) per tal de millorar la posició 
de les dones en relació als homes de manera que bene-
ficiïn i transformin la societat en la seva totalitat.

2. La política de cooperació al desenvolupament i fo-
ment de la pau que dugui a terme la Generalitat ha 
de fomentar i recolzar canvis d’actituds, estructures i 
mecanismes en tots els àmbits amb la finalitat de re-
duir les desigualtats entre dones i homes. A més ha 
d’impulsar actuacions específiques o positives per a 
l’apoderament de les dones que potenciïn les seves ca-
pacitats i el seu protagonisme en els processos de des-
envolupament i de foment de la pau per tal de: 

a) Fomentar el repartiment del poder polític i la par-
ticipació plena i igualitària en la presa de decisions a 
tots els nivells.

b) Enfortir l’apoderament personal i econòmic i la 
igualtat efectiva de dones i homes tant en l’accés com 
en el control sobre els recursos econòmics.

c) Fomentar l’accés igualitari i el control sobre les 
oportunitats del desenvolupament.

d) Promoure i defensar l’exercici dels drets humans i 
la seva exigibilitat per part de les dones en condicions 
d’igualtat efectiva i de no discriminació davant la llei i 
en la pràctica quotidiana.

e) Fomentar la participació plena de les dones en els 
processos de prevenció, transformació i resolució de 
conflictes violents i de construcció de la pau.

f) Impulsar l’educació i la sensibilització social en re-
lació a l’equitat de gènere i l’apoderament de les dones.

g) Millorar les capacitats dels i les agents de coope-
ració al desenvolupament públic i privat de Catalunya 
per incorporar la perspectiva de gènere i de les dones.

h) Fomentar la integració de la perspectiva de gènere i 
de les dones en l’acció humanitària.

Capítol VI. Medi ambient, urbanisme i habitatge

Article 51. Planificació de la mobilitat, 
urbanisme, habitatge i medi ambient

1. Les administracions públiques de Catalunya han 
d’integrar la perspectiva de gènere i de les dones en el 
conjunt de les polítiques de mobilitat, urbanisme, ha-
bitatge i medi ambient.

2. La planificació de la mobilitat ha de prendre en con-
sideració els itineraris quotidians relacionats amb l’or-
ganització de la vida personal, associativa, familiar, 
domèstica i laboral.

3. Els poders públics han de promoure un model de 
seguretat que incorpori la perspectiva de les dones en 
el planejament urbanístic. Amb aquesta finalitat el pla-
nejament ha de vincular el disseny urbà i la violència 
masclista, per a evitar entorns i elements que puguin 
provocar inseguretats a les dones.

Capítol VII. Justícia i seguretat

Article 52. Justícia

1. El Govern de la Generalitat ha d’integrar la perspec-
tiva de gènere i de les dones a totes les disposicions, 
mesures i actuacions que estableixi en matèria de jus-
tícia. Així mateix el sistema de dades, estadístiques i 
indicadors judicials han d’estar desagregats per sexe.

2. Els espais o serveis en matèria de Justícia s’han de 
dissenyar o adaptar per tal de garantir la confidencia-
litat, la privacitat i la seguretat de les dones, especial-
ment en matèria de violència masclista.

3. El departament competent en matèria d’execució pe-
nal ha de garantir la igualtat efectiva de dones i homes. 
Els centres d’execució penal han de tenir programes 
de tractament específics per als diferents col·lectius de 
dones, fent èmfasi en les situacions de transsexualitat. 
Aquests programes han de ser aplicats per equips d’in-
tervenció professional qualificada.

4. Els serveis i centres d’execució penal també han de 
realitzar programes formatius de sensibilització adre-
çats als homes en relació als continguts i la capacitació 
vers la igualtat efectiva de dones i homes.

5. La intervenció i tractament especialitzat de les per-
sones que han comès delictes relacionats amb la vi-
olència de gènere ha de constituir una exigència dels 
seus programes de treball.

Article 53. Seguretat

1. Els poders públics han de contemplar la percepció 
diferenciada de la seguretat entre dones i homes i te-
nir en compte aquesta diferència en les enquestes de 
victimització i en l’anàlisi de la realitat de la seguretat 
a Catalunya, així com en la definició de les polítiques 
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relacionades amb l’autonomia personal i l’ús dels es-
pais, tant públics com privats.

2. Els poders públics han de garantir la incorporació 
de la perspectiva de gènere i de les dones en les políti-
ques públiques de seguretat amb mesures de prevenció 
i protecció que assegurin el dret de les dones a l’auto-
nomia personal, el dret a decidir, a viure sense violèn-
cies i a moure’s amb llibertat.

3. La perspectiva de gènere i de les dones ha de te-
nir-se en compte en tota la formació en l’àmbit de la 
seguretat.

Disposicions addicionals

Primera. Finançament

1. El Govern de la Generalitat, per a la realització 
de les mesures que es desenvolupin en compliment 
d’aquesta llei, s’ha de subjectar a les disponibilitats 
pressupostàries de cada exercici d’acord amb les cor-
responents lleis de pressupostos.

2. Els ens locals han de subjectar-se a les seves dis-
ponibilitats pressupostàries per atendre les obligacions 
que es deriven d’aquesta Llei, d’acord amb els respec-
tius pressupostos.

Segona. Impacte social de la Llei

En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el departament competent en matèria de 
polítiques de dones, per mitjà de l’Institut Català de les 
Dones, ha de dur a terme una avaluació de l’impacte 
social de la Llei, amb la participació de tots els sectors 
implicats i dels òrgans consultius que s’hi estableixen.

Tercera. Comissió Interdepartamental  
de Polítiques de Dones

La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat 
d’Oportunitats per a les Dones, òrgan de coordinació 
de les accions que en matèria d’igualtat d’oportunitats 
duen a terme els diferents departament de la Genera-
litat, creada pel Decret 209/1993, de 31 d’agost, pel 
qual s’estableix l’estructura orgànica de l’organisme 
autònom administratiu Institut Català de la Dones i es 
modifiquen els decrets que el regulen i l’organització 
i nomenclatura de la Comissió Interdepartamental de 
Promoció de la Dona, disposició normativa derogada 
pel Decret 92/1998, de 31 de març, pel qual es modifi-
ca l’estructura orgànica de l’Institut Català de la Dona, 
passa a denominar-se Comissió Interdepartamental de 
Polítiques de Dones. Totes les referències a la Comis-
sió Interdepartamental per a la Igualtat d’oportunitats 
per a les Dones en la normativa vigent s’han d’enten-
dre fetes a la Comissió Interdepartamental de Políti-
ques de Dones.

Quarta. Òrgans responsables  
de la Implementació de la transversalitat

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el Govern, mitjançant decret, ha d’atri-
buir a un òrgan dels departaments de la Generalitat 
de Catalunya, organismes autònoms i organismes pú-
blics vinculats o dependents de l’Administració de la 
Generalitat la responsabilitat de la implementació de 
la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les 
dones en la planificació, gestió i avaluació de les seves 
polítiques i establir les seves funcions, entre les quals 
hi ha les que s’estableixen en l’article 14.1.

Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 22/2005, del 29 
de desembre, de la comunicació audiovisual  
de Catalunya

Es suprimeix la lletra f) de l’article 132 i s’afegeix la 
lletra m) a l’article 133 de la Llei 22/2005, del 29 de 
desembre de la comunicació audiovisual de Catalu-
nya, amb el text següent: 

«m) La difusió i la realització de continguts o de pu-
blicitat que incitin a la violència masclista o la justifi-
quin o la banalitzin».

Segona. Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern i el Conseller o Consellera com-
petent, perquè dicti les disposicions necessàries per a 
desplegar i executar aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.

2. El preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran 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, 27 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marta Ribas Frias, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA
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Proposició de llei d’horaris comercials i de-
terminades activitats de promoció
Tram. 202-00026/10

Presentació
grup Parlamentari de Convergència i Unió, grup 

Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 4664 i 5101 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Marta Rovira i Vergés, porta-
veu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 100.b 
del Reglament del Parlament, presenten la proposició 
de llei d’horaris comercials i determinades activitats 
de promoció acompanyada de la documentació se-
güent: 

antecedents

1. Necessitat i objecte de la proposició de llei

Catalunya, per motius històrics i socioeconòmics, dis-
posa d’un model de comerç amb singularitat pròpia 
que cal preservar.

Alhora, l’activitat comercial es caracteritza pel seu 
dinamisme. Un dinamisme que fa que en un entorn 
canviant sigui necessària una adaptació a les noves 
circumstàncies, exigències socials i econòmiques, es-
pecialment en moments de difícil conjuntura econò-
mica en que cal prestar especial atenció a les petites i 
mitjanes empreses i als autònoms.

L’objecte d’aquesta proposició és adaptar el nostre sec-
tor comercial al nou context per tal de preservar-lo i 
donar resposta al sector equilibrant-ho a les necessi-
tats socials, econòmiques i territorials.

2. Normativa afectada

– Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç 
interior, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 
23/1991, de 29 de novembre.

– Decret llei 4/2012, del 30 d’octubre, de mesures en 
matèria d’horaris comercials i determinades activitats 
de promoció

Exposició de motius

Aquesta Llei vol preservar el model comercial català, 
el dret dels treballadors autònoms i assalariats del co-
merç a la conciliació de la vida laboral i familiar, el 
dret dels ciutadans a disposar d’una oferta diversifica-
da en un entorn de proximitat i, en tant que consumi-

dors, a disposar de referències clares i veraces sobre 
les característiques i la procedència dels productes que 
els són oferts en rebaixes o en venda «outlet».

El comerç urbà de proximitat es caracteritza per 
l’equilibri entre els diferents formats del comerç de-
tallista sobre la base d’una important presència de la 
petita i mitjana empresa comercial en el teixit urbà i 
exerceix una funció social molt important. 

D’una banda, el comerç urbà de proximitat és un ele-
ment essencial en la configuració del territori i de la 
fesomia dels pobles, les ciutats i els barris de Catalu-
nya. De l’altra, garanteix el proveïment de les persones 
amb especial atenció a aquelles que, per edat o per al-
tres circumstàncies, tenen dificultats de mobilitat.

Així doncs el comerç urbà de proximitat constitueix 
un dels màxims exponents del nostre estil de vida i es-
devé l’eix vertebrador de les nostres ciutats. Les fa més 
humanes, més relacionals. Les preserva de la de la de-
sertització i les fa més segures.

El comerç urbà de proximitat, integrat majoritària-
ment per empreses petites i mitjanes, compleix també 
una funció econòmica important, atès que és font de 
treball autònom i garantia de la redistribució de la ren-
da que genera l’activitat comercial.

En aquest context, la regulació dels horaris comercials 
i la preservació de la claredat i la transparència en les 
activitats de promoció de vendes es fonamenten en la 
voluntat de protecció de l’entorn urbà i dels consumi-
dors, que són objectius expressament reconeguts com 
a raons imperioses d’interès general per la jurispru-
dència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i 
per la Directiva 2006/123, de serveis en el mercat in-
terior.

Addicionalment, cal remarcar la importància de la re-
gulació dels horaris comercials per a la conciliació de 
la vida laboral i familiar de les prop de les persones 
que treballen en el comerç al detall. En aquest sentit, 
cal recordar que la Resolució del Parlament Europeu 
del 12 de desembre de 1996, sobre el treball dominical, 
demanava als estats membres que prestessin l’atenció 
deguda a les tradicions culturals, socials i religioses i 
també a les necessitats familiars dels ciutadans, i que 
reconeguessin el caràcter especial del diumenge com 
a dia de descans. En aquest sentit, els demanava que 
ajustessin la normativa d’obertura dels comerços a la 
normativa sobre temps de treball del personal treba-
llador assalariat pel que fa al dit descans dominical.

El Parlament de Catalunya ha d’exercir les competèn-
cies que els atorga l’Estatut d’autonomia en matèria de 
comerç interior i, per tant, han d’adoptar les mesures 
d’ordenació necessàries per preservar el comerç cata-
là i els drets de les treballadores i els treballadors del 
sector. Com a país, no ens podem permetre els efectes 
irreparables de la manca d’una regulació adequada en 
les matèries que aborda aquesta llei.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió i el Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya presenten la següent: 

Proposició de llei

Títol Primer. Regulació dels horaris 
comercials 

Article1. Horari general

1.1. Els establiments comercials poden establir lliure-
ment l’horari de la seva activitat, sens perjudici de la 
legislació laboral.

1.2. No obstant això, els establiments comercials de 
venda al públic de mercaderies podran establir l’ho-
rari comercial de la seva activitat tenint en compte el 
següent: 

a) Els establiments comercials no poden romandre 
oberts, ni realitzar cap activitat de venda entre les 22 h 
i les 7 h. Els dies 24 i 31 de desembre han d’avançar el 
seu horari de tancament a les 20 h.

b) El nombre màxim d’hores diàries en què els establi-
ments comercials poden romandre oberts és de dotze, 
tant per als dies feiners com per als festius autoritzats.

c) El nombre de diumenges i festius en què poden ro-
mandre oberts els establiments és de vuit l’any en total.

d) Els establiments comercials han de romandre tan-
cats amb caràcter general els dies 1 i 6 de gener, Diu-
menge i Dilluns de Pasqua, 1 de maig, 24 de juny, 11 
de setembre i 25 i 26 de desembre. També han de ro-
mandre tancats el dia 23 de juny quan s’escaigui en 
diumenge.

1.3. Els comerciants, dins el marc establert en l’apar-
tat 2, poden fixar lliurement la distribució de l’horari 
general durant els dies feiners de la setmana, i també 
l’horari corresponent als diumenges i festius d’activitat 
autoritzada.

1.4. La Direcció General de Comerç pot autoritzar la 
modificació de la franja horària establerta per la lletra 
a) de l’apartat 2 per als establiments situats en una zo-
na determinada o per a tot un terme municipal, amb 
la sol·licitud motivada prèvia de l’ajuntament correspo-
nent, que ha d’aportar la delimitació de la zona afecta-
da, si s’escau, i informe del Consell Comarcal, sempre 
que la modificació no comporti increment dels temps 
setmanal autoritzat d’obertura en dies feiners.

Els ajuntaments poden sol·licitar modificacions a l’ho-
rari comercial general en un màxim de quatre ocasi-
ons l’any. Cada modificació podrà incloure un canvi 
en l’horari comercial per a un màxim de dos dies fei-
ners consecutius.

Article 2. Supòsits d’exclusió de l’horari 
comercial general

2.1. Les limitacions a què es refereix l’article 1 no 
afecten els casos següents: 

a) Els establiments dedicats essencialment a la venda 
de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, 
plats preparats, premsa, flors i plantes, i les anomena-
des botigues de conveniència.

b) Els establiments instal·lats en punts fronterers i els 
que només són accessibles des de l’interior de les es-
tacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.

c) La venda de combustibles i carburants, sense que 
aquesta excepció abasti els establiments comercials 
annexos a les gasolineres llevat que es limitin, essenci-
alment, a la venda de recanvis i altres productes com-
plementaris de l’automoció.

d) Els establiments situats en municipis turístics 
d’acord amb el que estableix l’article 3.

e) Els establiments situats en l’entorn immediat dels 
mercats de marxants poden obrir durant el mateix ho-
rari en què es faci el mercat.

Els ajuntaments, amb la delimitació prèvia de l’àrea 
corresponent, poden autoritzar l’obertura d’aquests es-
tabliments i l’autorització acordada s’ha de comunicar 
a la Direcció General de Comerç.

f) Les farmàcies, que es regeixen per la seva normati-
va específica.

g) Els establiments comercials integrats en recintes 
d’afluència turística, com ara museus, exposicions, 
monuments, centres recreatius turístics, parcs d’atrac-
cions o temàtics, als quals hi estan directament vincu-
lats pel producte comercialitzat.

h) Els establiments comercials integrats en establi-
ments hotelers sempre que l’activitat que s’hi dugui a 
terme tingui caràcter permanent i no s’hi pugui acce-
dir directament des del carrer. No s’inclouen en aquest 
supòsit les activitats comercials ocasionals fetes en sa-
les d’hotels, de restaurants, recintes firals i similars 
habilitats a aquest efecte, que es regeixen pel que esta-
bleix l’article 1.

i) Els establiments comercials, de venda personalitza-
da o en règim d’autoservei, els titulars dels quals són 
petites o mitjanes empreses, que no pertanyin a grups 
o cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom 
comercial, sempre que la superfície de venda no superi 
els 150 m² i tinguin una oferta orientada essencialment 
a productes de compra quotidiana d’alimentació.

j) Els establiments comercials, de venda personalitza-
da o en règim d’autoservei dels quals són titulars pe-
tites o mitjanes empreses, que no pertanyin a grups o 
cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom 
comercial, situats en municipis de menys de 5.000 ha-
bitants, sempre que la seva superfície de venda no su-

Fascicle segon



11 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 39

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 46

peri els 150 m², amb autorització prèvia del Ple muni-
cipal i la comunicació de l’Ajuntament a la Direcció 
General de Comerç.

k) Els establiments dedicats essencialment i de mane-
ra habitual a la venda de productes pirotècnics poden 
romandre oberts al públic, a més dels dies feiners, tots 
els diumenges i festius del mes de juny durant un mà-
xim de dotze hores dins la franja horària compresa en-
tre les 7 h i les 22 h.

l) Els establiments comercials dedicats essencialment 
a la venda de productes culturals o de lleure, amb una 
superfície de venda que no superi els 300 m², dels 
quals siguin titulars petites o mitjanes empreses, que 
no pertanyin a grups o cadenes de distribució ni ope-
rin sota el mateix nom comercial.

Mitjançant una Ordre del conseller competent en ma-
tèria de comerç s’ha d’establir la relació d’activitats 
comercials i els requisits per l’aplicació d’aquesta ex-
cepció.

2.2. Als efectes del que estableix aquest títol, s’entén 
per botiga de conveniència l’establiment comercial la 
superfície de venda del qual no supera els 500 metres 
quadrats i que distribueix l’oferta de manera similar 
entre tots i cadascun dels grups d’articles següents: lli-
bres, diaris i revistes; productes d’alimentació; discos 
i vídeos; joguines, regals i articles diversos. Aquests 
establiments han de romandre oberts al públic, com 
a mínim, divuit hores al dia durant tot l’any, llevat del 
que s’estableix al punt 3 del present article.

2.3. Els establiments situats en municipis turístics, les 
botigues de conveniència i els establiments als quals 
fan referència les lletres i) i l) del punt 1 d’aquest arti-
cle han d’avançar també el seu horari de tancament a 
les 20 hores els dies 24 i 31 de desembre, i han de ro-
mandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.

2.4. Per raons d’ordre públic, els ajuntaments poden 
acordar l’obligatorietat de tancament en horari nocturn 
d’establiments que pretenguin acollir-se a qualsevol de 
les causes d’exclusió de l’horari general establertes en 
aquest article, amb la corresponent comunicació a la 
Direcció General de Comerç.

Article 3. Determinació dels municipis turístics

3.1. Als efectes del que estableix la present Llei, s’en-
tén per municipi turístic, el municipi en el que, per 
afluència estacional, la mitjana ponderada anual de 
població és superior al nombre de residents i en el que 
el nombre d’allotjaments turístics i segones residències 
és superior al nombre d’habitatges de residència pri-
mària, o que és un lloc amb gran afluència de visitants 
per motius turístics.

3.2. Per a determinar els municipis turístics exceptuats 
del règim general, és necessària la proposta motiva-
da de l’òrgan competent de l’ajuntament directament 
afectat, que ha d’especificar si l’exclusió es demana 

per a la totalitat del municipi o només per una part del 
mateix, i indicar el període de l’any al que se circum-
scriu la sol·licitud, la franja horària d’obertura diària 
sol·licitada i el període de vigència de l’exclusió, que no 
pot ser superior a vuit anys, i a la que s’ha d’adjuntar 
els següents informes: 

a) Informe de la cambra de comerç de l’àmbit territo-
rial afectat.

b) Informe de les entitats patronals més representati-
ves del sector del comerç, així com de les associacions 
o agrupacions de comerciants detallistes més repre-
sentatives del sector comercial del municipi.

c) Informe de les agrupacions més representatives de 
persones consumidores i usuàries, en l’àmbit territori-
al afectat.

d) Informe de les organitzacions sindicals més repre-
sentatives en l’àmbit territorial afectat.

e) Informe del consell comarcal.

3.3. La Direcció General de Comerç és l’òrgan com-
petent per aprovar o denegar la proposta a la que es 
refereix l’apartat 2 i, si s’escau, modificar-la en els ter-
mes oportuns, previ informe de la Direcció General 
de Turisme.

3.4. La proposta a que es refereix l’apartat 2 es consi-
dera aprovada si no s’ha dictat resolució expressa en el 
termini de tres mesos, a comptar des de la seva pre-
sentació, juntament amb tota la documentació precep-
tiva.

3.5. Les excepcions poden ser prorrogades successi-
vament, mitjançant declaració responsable, sempre i 
quan continuïn vigents els requisits que van determi-
nar la qualificació com a turístic a efectes d’horaris 
comercials i així es declari. La durada de cadascuna 
de les pròrrogues no pot ser superior a la del període 
de vigència inicial.

3.6. En el supòsit que es denegués una pròrroga de la 
condició de municipi turístic, si l’ajuntament afectat 
acredita que la pèrdua de l’esmentada condició com-
porta una pèrdua significativa de llocs de treball en el 
municipi o d’ingressos tributaris de la corporació mu-
nicipal, aquesta condició es pot prorrogar fins un ter-
mini màxim de dos anys.

Article 4. Publicitat de l’horari comercial

Els establiments comercials han d’exposar l’horari 
adoptat de manera que la informació sigui visible al 
públic fins i tot amb l’establiment tancat.

Article 5. Tipificació de les infraccions

Les infraccions al règim d’horaris comercials que tipi-
fica aquesta Llei són les següents: 

a) L’obertura de l’establiment comercial en horari no 
autoritzat.
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b) L’incompliment del temps màxim d’obertura de 
l’establiment comercial.

c) L’obertura de l’establiment comercial en diumenge 
o dia festiu no inclòs en el calendari anual.

d) La manca d’exposició de l’horari d’obertura de l’es-
tabliment comercial de manera visible al públic, fins i 
tot amb l’establiment tancat.

Article 6. Classificació de les infraccions

Les infraccions tipificades per aquesta Llei es classifi-
quen en lleus, greus o molt greus en funció dels crite-
ris establerts pels articles 7, 8 i 9.

Article 7. Infraccions lleus

Són infraccions lleus les tipificades per l’article 5, 
sempre que no es puguin qualificar de greus o molt 
greus segons el que estableixen els articles 8 i 9.

Article 8. Infraccions greus

Són infraccions greus: 

a) La reincidència en la comissió d’infraccions tipifi-
cades per les lletres a, b i c de l’article 5, qualificades 
de lleus, en un mateix període de dos anys.

b) Les infraccions tipificades a l’article 5 si l’empresa 
infractora, dins l’àrea d’influència de l’establiment, su-
pera la quota del deu per cent en un sector determinat 
de l’activitat comercial.

c) Les infraccions tipificades a l’article 5 si l’empresa 
infractora fa publicitat, per qualsevol mitjà de difusió, 
de l’obertura no autoritzada.

Article 9. Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus: 

a) La reincidència en la comissió d’infraccions qualifi-
cades com a greus dins un mateix període de dos anys, 
sempre que no sigui com a conseqüència de reincidèn-
cia en la comissió d’infraccions lleus.

b) Les infraccions tipificades a l’article 5 si l’empresa 
infractora, dins l’àrea d’influència de l’establiment, su-
pera la quota del vint per cent en un sector determinat 
de l’activitat comercial.

Article 10. Sancions

10. 1. Les infraccions tipificades per aquesta Llei, amb 
la instrucció prèvia de l’expedient administratiu cor-
responent, són sancionades mitjançant l’aplicació de 
les multes següents: 

a) Les infraccions lleus, amb una multa de fins a 
20.000 euros.

b) Les infraccions greus, amb una multa d’entre 20.001 
euros i 300.000 euros.

c) Les infraccions molt greus, amb una multa d’entre 
300.001 euros i 600.000 euros.

10.2. Per a graduar l’import de la sanció, cal tenir en 
compte: 

a) La superfície de venda de l’establiment.

b) La pertinença a una gran empresa o grup empre-
sarial.

c) El volum de vendes.

d) La quantia del benefici il·lícit obtingut com a conse-
qüència de l’actuació infractora.

e) El grau d’intencionalitat de la infracció.

f) El termini de temps durant el qual s’hagi estat co-
metent la infracció.

g) La reincidència.

10.3. Si l’empresa o el grup d’empreses a què per-
tany l’establiment supera el vint per cent de la quota 
de mercat en el conjunt de Catalunya, s’ha d’aplicar la 
sanció corresponent en el grau màxim.

Article 11. Reincidència

Als efectes del que s’estableix en relació a les infrac-
cions regulades en aquest títol, es considera que hi ha 
reincidència si, en cometre una infracció, el respon-
sable ha estat sancionat anteriorment mitjançant una 
resolució administrativa ferma. No es consideren els 
antecedents infractors cancel·lats.

Article 12. Cancel·lació d’antecedents

12.1. Es consideren cancel·lats els antecedents infrac-
tors quan han transcorregut: 

a) Dos anys, en les infraccions lleus.

b) Tres anys, en les infraccions greus.

c) Cinc anys, en les infraccions molt greus.

12.2. Els terminis establerts en l’apartat anterior co-
mencen a comptar l’endemà del dia en què hagi esde-
vingut ferma la resolució sancionadora.

Article 13. Inspecció, procediment i òrgans 
sancionadors

13.1. Els ajuntaments han d’exercir les facultats d’ins-
pecció i instrucció del procediment que preveu aquesta 
Llei, amb caràcter general. Pel que fa a la potestat san-
cionadora dels ajuntaments correspon a l’òrgan compe-
tent imposar sancions fins al límit de 20.000 euros.

13.2. Correspon al departament competent en matè-
ria de comerç la imposició de sancions per la comissió 
d’infraccions lleus i greus.

13.3. Correspon al Govern de la Generalitat la impo-
sició de sancions per la comissió d’infraccions molt 
greus.
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Article 14. Multes coercitives

Els ajuntaments i el departament competent en matè-
ria de comerç poden imposar multes coercitives fins a 
un límit de 6.000 euros.

Títol segon. Mesures en matèria d’activitats  
de promoció

Article 15. Establiments especialitzats  
en la venda d’excedents o outlets

15.1. La venda especialitzada d’excedents de produc-
ció o de temporada, d’estocs propis o aliens, només 
es pot dur a terme en establiments de caràcter perma-
nent, dedicats exclusivament a aquesta activitat, o en 
les parades dels mercats de marxants.

15.2. Els establiments dedicats de manera exclusiva 
a la venda d’excedents de producció o temporada po-
den oferir tota mena de restes, ja provinguin d’altres 
empreses detallistes, d’empreses majoristes o direc-
tament de fabricants de la Unió Europea, a més dels 
procedents de la pròpia empresa, sempre que puguin 
acreditar que han format part de l’estoc d’un venedor 
de la Unió Europea, durant un termini mínim de sis 
mesos o que procedeixin directament d’un fabricant 
de la Unió Europea.

15.3. Només els establiments de caràcter permanent, 
dedicats exclusivament a la venda d’excedents de pro-
ducció o de temporada, o les parades dels mercats de 
marxants poden utilitzar la denominació outlet o al-
ternativament o complementària amb aquesta qualse-
vulla altra que serveixi per identificar aquesta activi-
tat. En tot cas la utilització de la denominació outlet 
o qualsevulla altra que serveixi per identificar aques-
ta activitat queda reservada als establiments dedicats 
exclusivament a la venda d’excedents de producció o 
temporada i a o les parades dels mercats de marxants 
i no pot ser utilitzada per cap altre establiment que no 
reuneixi la totalitat dels requisits materials i formals 
establerts per aquests tipus d’establiments o parades.

15.4. Els preus dels productes oferts en aquests establi-
ments han de ser inferiors al preu de referència i poden 
ser reduïts successivament des del moment en què es 
posin a la venda però en cap cas ni en cap moment po-
den ser novament incrementats.

Els establiments dedicats de manera exclusiva a la 
venda d’excedents de producció o temporada no poden 
fer venda en rebaixes.

15.5. No es poden vendre en aquests establiments pro-
ductes fabricats expressament per ser distribuïts en 
aquests tipus d’establiments.

Article 16. Venda en rebaixes

16.1. Es consideren vendes en rebaixes les promocions 
que tenen per objecte donar sortida als estocs propis 

de l’empresa mitjançant una reducció dels preus apli-
cats anteriorment sobre els mateixos productes.

16.2. Quan l’activitat de venda promocional reuneixi 
les característiques pròpies de les rebaixes, descrites 
en el punt anterior, haurà de realitzar-se sempre so-
ta la denominació «rebaixes» expressada, almenys, 
en català. En cap cas l’anunci de «rebaixes» es podrà 
compatibilitzar amb qualsevol altre anunci que generi 
confusió al públic sobre la modalitat de venda efecti-
vament practicada.

16.3. No es poden destinar a la venda en rebaixes 
aquells productes que no hagin estat posats a la venda 
amb anterioritat, a preu ordinari, en el mateix establi-
ment, durant un mes, com a mínim, just abans de la 
data d’inici d’aquesta modalitat de venda.

16.4. No es poden vendre en rebaixes productes de-
fectuosos, deteriorats, desaparellats, els que presentin 
qualsevol mancança en relació al mateix producte ori-
ginal posat a la venda o els que es considerin manifes-
tament obsolets.

Correspon al comerciant considerar que un producte 
ha esdevingut manifestament obsolet. No obstant això, 
és requisit indispensable que aquest producte hagi for-
mat part del seu estoc durant un mínim de sis mesos i 
reuneixi qualsevulla altra circumstància que faci evi-
dent aquesta situació.

Malgrat això, els productes que no siguin considerats 
manifestament obsolets però que hagin format part de 
l’estoc de l’empresa venedora durant un mínim de sis 
mesos, immediatament anteriors a l’inici de la venda 
en rebaixes podran ser ofertats en aquesta modalitat 
de venda sense que quedin afectats per la prohibició 
de la venda a pèrdua.

16.5. No es poden destinar a la venda en rebaixes els 
productes que hagin estat objecte de qualsevol activi-
tat de promoció en el mateix establiment dins el termi-
ni d’un mes immediatament anterior a la data d’inici 
del període legal de rebaixes.

16.6. Tampoc es poden destinar a la venda en rebaixes 
les unitats d’un producte adquirides amb aquesta fina-
litat. Als efectes d’aquesta prohibició, en tot cas s’ha 
d’entendre que les unitats d’un producte han estat ad-
quirides per ser posades a la venda directament durant 
les rebaixes quan no formin part de l’estoc, situat en 
qualsevol Estat membre de la Unió Europea, del co-
merciant, amb una antelació mínima d’un mes anteri-
or a l’inici del període legal de rebaixes.

16.7. Quan el comerciant opti per realitzar venda en re-
baixes no la podrà desenvolupar simultàniament amb 
cap altra mena d’activitat de promoció de vendes.

Aquesta prohibició no afecta les promocions sobre els 
productes de consum quotidià que s’extingeixen en un 
sol ús, ni tampoc els establiments que realitzin liqui-
dacions per adquisició d’un negoci, inter - vivos o mor-



11 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 39

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 49

tis causa, respecte dels productes adquirits amb pos-
terioritat pels hereus o nous responsables del negoci.

16.8. La venda en rebaixes es pot dur a terme, a criteri 
de cada comerciant i durant el termini que aquest con-
sideri adient, dins dels següents períodes estacionals: 

a) Període estacional d’hivern: des del dia 7 de gener 
fins al dia 6 de març, ambdós inclosos.

b) Període estacional d’estiu: des del dia 1 de juliol fins 
al dia 31 d’agost, ambdós inclosos.

Títol tercer. Modificació del Decret legislatiu 
1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior,  
pel qual s’aprova la refosa en un text únic  
dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, 
i la Llei 23/1991, de 29 de novembre

Article 17

Es modifica l’article 45 del Decret legislatiu 1/1993, de 
9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, 
de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, 
que queda redactat de la manera següent: 

«Article 45

»Constitueixen infraccions al que estableix aquesta 
Llei les següents: 

»a) En relació amb l’exercici de l’activitat comercial: 

»1. L’exercici simultani de les activitats de venda a 
l’engròs i al detall, amb l’incompliment del que esta-
bleix l’article 2.4.

»2. L’incompliment de les condicions o dels requisits 
administratius que estableix l’article 3.

»3. La realització de l’activitat comercial i la prestació 
de serveis sense les condicions legalment establertes 
per exercir-les, tant si es duen a terme amb ocupació 
d’espais de titularitat pública com d’espais de titulari-
tat privada. També són responsables de la infracció les 
persones que hi participen, que contribueixen a come-
tre-la o que en faciliten la comissió, i també les perso-
nes que adquireixen els béns o els serveis oferts.

»b) En matèria de preus. Qualsevol incompliment de 
la regulació de preus que estableixen els articles 7 i 8.

»c) Quant a la venda no sedentària.

»1. La venda practicada fora dels perímetres i/o indrets 
autoritzats o bé amb la transgressió dels dies i els ho-
raris establerts per la normativa.

»2. La venda practicada per qualsevol persona no au-
toritzada o per comerciants que incompleixin els re-
quisits que estableixen aquesta Llei, els reglaments o 
les ordenances reguladores.

»3. La venda practicada en llocs que no reuneixen les 
condicions que estableixen aquest text, els reglaments 
o les ordenances reguladores.

»4. La venda practicada sense exhibir la corresponent 
autorització de manera visible i permanent en la para-
da de venda.

»5. L’incompliment dels requisits per a l’exercici de la 
venda en vehicles-tendes.

»d) Quant a la venda domiciliària.

»1. La venda practicada per empreses o comerciants 
que no reuneixen els requisits administratius exigits.

»2. La venda practicada mitjançant ofertes enganyoses.

»3. La manca d’exhibició a la persona consumidora de 
la documentació acreditativa de l’empresa i de la gam-
ma de productes que ofereix.

»e) Quant a la venda a distància.

»1. L’incompliment de les condicions i els requisits per 
al seu exercici.

»2. La tramesa de productes o serveis no sol·licitats 
prèviament pel receptor i la tramesa d’ofertes no sol·li-
citades, si aquestes comporten despeses per al receptor.

»f) Quant a la venda automàtica, l’incompliment de les 
condicions i els requisits que estableix la normativa vi-
gent per exercir-la.

»g) Quant a la venda en cadena o en piràmide, l’intent 
d’utilitzar la mediació del consumidor o la practicada 
amb aquesta tàctica.

»h) Pel que fa a la venda en rebaixes, les practicades 
amb l’incompliment dels requisits establerts per la 
normativa vigent.

»i) Pel que fa a la venda en liquidació, les practicades 
amb l’incompliment dels requisits establerts a la nor-
mativa vigent.

»j) Pel que fa a la venda de saldos, les practicades amb 
l’incompliment dels requisits establerts a la normativa 
vigent.

»k) Pel que fa a les venda d’excedents o outlets en esta-
bliments especialitzats, l’incompliment de les condici-
ons establertes per la normativa vigent per a l’exercici 
d’aquesta venda.

»l) Pel que fa a les ofertes de premis o regals, les prac-
ticades en qualsevol tipus de vendes amb l’incompli-
ment dels requisits establerts a la normativa vigent.»

Disposicions addicionals 

Primera. Caràcter supletori de la Llei 1/1990

La Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre disciplina del 
mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, és 
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aplicable amb caràcter supletori a aquesta Llei en tot 
allò que no regula expressament aquest text.

Segona. Calendari de diumenges i festius  
amb obertura comercial autoritzada

1. El departament competent en matèria de comerç, 
amb audiència prèvia del Consell Assessor en matèria 
de comerç de la Generalitat, ha d’establir, mitjançant 
una Ordre, el calendari dels diumenges i festius en què 
poden romandre oberts els establiments comercials.

2. En tot cas s’haurà d’establir obligatòriament l’ober-
tura d’un dia festiu quan es produeixi la coincidència 
de dos o més dies festius de caràcter general consecu-
tius, llevat de quan hi concorri alguna de les dates de-
tallades a l’article 1.2.d).

3. L’Ordre del departament competent en matèria de 
Comerç per la qual s’estableix el calendari dels diu-
menges i festius amb obertura comercial autoritzada 
podrà atorgar als ajuntaments la possibilitat de subs-
titució de dates d’aquest calendari. La modificació 
es podrà sol·licitar per a tot el municipi o només per 
una part del mateix degudament delimitada, quan en 
aquesta s’hi celebri un esdeveniment que generi gran 
atracció de visitants.

4. Els ajuntaments poden establir una taxa per cobrir 
les despeses addicionals en serveis municipals deri-
vades de l’obertura d’establiments comercials en dies 
festius.

Tercera. Venda de productes culturals  
la diada de Sant Jordi

Sens perjudici del que s’estableix en l’article 2.1., apar-
tat l), d’aquesta Llei, la venda de productes culturals la 
diada de Sant Jordi es regeix pel que estableix el De-
cret 118/1995, del 3 d’abril, sobre la venda de produc-
tes culturals la diada de Sant Jordi.

Disposició transitòria

Les excepcions en matèria d’horaris comercials deri-
vades de la qualificació de municipi turístic als efectes 
d’horaris comercials que es troben vigents en el mo-
ment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei s’extingei-
xen en el termini fixat per la resolució d’atorgament de 
l’excepció o, si no s’hi especifica cap termini, al cal de 
vuit anys a comptar des de la data d’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.

Disposició derogatòria

a) A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei queden 
derogades totes les normes d’igual o inferior rang que 
la contradiguin o s’hi oposin.

b) Es deroga expressament el Decret Llei 4/2012, de 
30 d’octubre, de mesures en matèria d’horaris comer-
cials i determinades activitats de promoció.

Disposició final primera

Aquesta llei es promulga d’acord amb la competència 
exclusiva en matèria de comerç interior establerta a 
l’article 121.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Disposició final segona

1. S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions 
necessàries per aplicar aquesta Llei.

2. S’autoritza el conseller o consellera en matèria de 
comerç perquè, si s’escau, modifiqui els períodes es-
tacionals establerts per a la realització de les vendes 
en rebaixes.

Disposició final tercera

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Disposició addicional

Aquesta Proposició de llei no implica un augment 
de crèdits ni una disminució d’ingressos en l’exercici 
pressupostari actual.

Palau del Parlament, 4 de març de 2013

Jordi Turull i Negre Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC 

Tramitació pel procediment d’urgència

Sol·licitud: Jordi Turull i Negre, juntament amb vint-i-
cinc altres diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Marta Rovira i Vergés, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
4665).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: d’acord amb l’article 96.4 del 
Reglament, se n’acorda la tramitació pel procediment 
d’urgència extraordinària i la reducció consegüent dels 
terminis.

Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.17. DESIGNACIONS DE MEMBRES DEL 
CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Procediment per a elegir tres membres del 
Consell de Garanties Estatutàries
Tram. 287-00001/09

Assignació de la Comissió per a tenir les com-
pareixences

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Propostes de candidats
Reg. 5364; 5747; 5858; 5863 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 08.03.2013

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 5364)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 157.1 del Reglament del Parlament i el proce-
diment per elegir tres membres del Consell de Garan-
ties Estatutàries (tram. 287-00001/09), proposa al Sr. 
Àlex Bas i Vilafranca com a membre del Consell de 
Garanties Estatutàries.

Palau del Parlament, 6 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 5747

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 estableixen l’article 77.1 de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya, i els articles 157 del Reglament del 
Parlament, proposa designar al senyor Carles Jaume 
i Fernández com a membre del Consell de Garanties 
Estatutàries, per proveir la vacant per renuncia del se-
nyor Julio Añoveros Trias de Bes.

En compliment dels tràmits establerts pel Reglament 
del Parlament, s’adjunta el currículum del senyor Car-
les Jaume i Fernández.

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 5858)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 157.1 del Reglament del Parla-
ment, proposa com a membre del Consell de Garanti-
es Estatutàries (tram. 287-00001/09), l’Excm. Sr Joan 
Ridao i Martín, del qual s’adjunta un currículum vitae.

Palau del Parlament, 8 de març de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser con-
sultat a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de candidata presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 5863)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que disposa l’article 77 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’article 3 de la 
Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanti-
es Estatutàries, i l’article 157 del Reglament del Par-
lament de Catalunya, proposa el següent candidat per-
què sigui escollit en sessió plenària com a membre del 
Consell de Garanties Estatutàries.

– Antònia Agulló i Agüero.

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

N. de la R.: El currículum de la candidata pot ésser 
consultat a l’Arxiu del Parlament.
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3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 4526; 5103 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4526)

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

Del punt 1

«1. Iniciar contactes de forma urgent amb tots els grups 
del Parlament per intentar consensuar un document so-
bre les normes d’actuació davant les mobilitza cions so-
cials, pactat també amb els agents socials, i que priorit-
zi el diàleg i la mediació per damunt de la repressió. El 
document haurà de ser presentat al Parlament abans de 
tres mesos.»

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

Del punt 2

«2. Aplicar de forma immediata totes les recomana-
cions de l’Informe del Síndic de Greuges de 10 de de-
sembre en relació a l’ús de bales de goma, i en concret, 
les que fan referencia a la paralització immediata del 
seu us fins que el Parlament es pugui pronunciar sobre 
aquesta qüestió.»

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

Del punt 3

«3. Ordenar que de forma immediata tots els agents del 
Cos de Mossos d’esquadra portin la seva identificació 
de forma visible, inclosos els membres de les unitats 
antiavalots, articulant les mesures necessàries per fer 
compatible l’ús de material antiavalots en la uniformi-
tat amb la identificació clara dels agents, com a garantia 
dels drets de la ciutadania.»

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

Al punt 4

«4. Nomenar els nous integrants del Comitè d’Ètica 
Policial abans de dos mesos.»

5 Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió (5)

Al punt 5

«5. Aprovar un Codi d’Ètica Policial abans de sis mesos.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5103)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya, en compliment de les 
recomanacions, REC. (2001)10, de 19 de desembre, 
del Comitè de Ministres als Estats Membres sobre 
el Codi Europeu d’Ètica de la Policia i la Resolució 
INT/1828/2004, de 14 de juny, insta el Govern a: 

1.Reformar el Decret 230/2007, de 16 d’octubre per tal 
de crear un comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya 
on s’hi vegin reflectits els següents punts: 

a) El Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya és un 
òrgan independent, plural i transversal, que té com a 
finalitat el foment de les bones pràctiques i el debat i 
resolució d’incidències i pràctiques policials amb de-
bat ètic.

b) El Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya està 
composat per un nombre d’entre 9 i 12 persones.

c) El Comitè d’Ètica estarà composat per responsables 
dels cossos policials de la Generalitat de Catalunya 
(Mossos d’Esquadra i Policia Local), persones del món 
acadèmic expertes en ètica, experts policials i juristes 
tots ells i elles de reconegut prestigi.

d) Els membres del Comitè d’Ètica de la Policia de Ca-
talunya no rebran cap tipus de remuneració per aquest 
motiu i tindran un mandat de 2 anys.

e) Els membres del Comitè d’Ètica de la Policia de Ca-
talunya faran una declaració d’activitats i interessos i 
s’hauran d’abstenir de prendre part en les deliberaci-
ons i en les votacions en què tinguin un interès directe 
o indirecte en l’assumpte examinat.

f) El Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya es reu-
nirà periòdicament com a mínim un cop al mes.
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g) El Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya gaudi-
rà d’un sistema de direcció col·legial.

h) Que la primera tasca del Comitè sigui la de redac-
tar un Codi d’Ètica del sistema policial a Catalunya.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del tipus reduït de l’impost sobre el valor afe-
git en el sector de l’horticultura ornamental
Tram. 250-00006/10

Esmenes presentades
Reg. 3822; 4551 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CARPAMN, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 3822)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«Realitzar totes les gestions necessàries davant del go-
vern de l’estat per a que s’apliqui al sector de la horti-
cultura ornamental l’IVA reduït (10%) com passa a la 
majoria de països de la Unió Europea.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4551)

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

D’un punt 2: 

«2. A sol·licitar al Govern de l’Estat que es mantingui 
el tipus d’IVA reduït als productes que tinguin la condi-
ció de productes naturals segons el Codi Alimentari».

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

Esmenes presentades
Reg. 4517 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CTS, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4517)

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

De tota la proposta de resolució

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

1. Incloure la proposta de millora dels serveis del Ven-
drell a Tarragona i Barcelona a l’estudi de millora dels 
serveis de transport a la Costa Daurada que està rea-
litzant el Departament.

2. En el marc d’aquest estudi, analitzar, conjuntament 
amb els ajuntaments i consells comarcals afectats, les 
necessitats de mobilitat dels diferents municipis, ate-
nent a la demanda real existent.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4516 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CTS, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4516)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a sol·licitar a Renfe que alguns trens del ser-
vei Euromed facin parada comercial a l’Estació de 
l’Aldea-Amposta-Tortosa.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Al punt 3

«3. Realitzar, si és necessari, una comissió d’estudi a 
partir de les Resolucions del Parlament de Europeu 
per discriminar els possibles efectes adversos sobre la 
salut en les personers exposades a camps electromag-
nètics.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4552)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Departament de 
Salut a informar a la Comissió de Salut i d’Ensenya-
ment, en sessió conjunta, a través de l’Agència de Salut 
Pública i l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat 
de l’evidència científica dels efectes adversos en la sa-
lut dels camps electromagnètics generats pel mòbils, 
aparells Wi-Fi i les accions preses i a emprendre amb 
el Departament d’Ensenyament en l’àmbit educatiu.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4512 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CTS, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4512)

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

De tota la proposta de resolució

«El parlament de Catalunya insta al Govern de la ge-
neralitat que l’agencia catalana doni suport a l’ajun-
tament de Reus i l’Ajuntament de Salou pel que fa a 
la concreció de les solucions tècniques adequades que 
permetin minimitzar els danys que provoquen les plu-
ges intenses al tram final del barranc de Barenys.»

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

Esmenes presentades
Reg. 3430; 3943; 4536; 4552 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CEU, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 3430)

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Supressió del punt 1.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

«3. Realitzar una comissió d’estudi a partir de les Re-
solucions del Parlament Europeu per discriminar els 
possibles efectes adversos sobre la salut en les perso-
nes exposades a camps electromagnètics, per tal de 
valorar si és necessari substituir els dispositius Wi-Fi 
en les escoles del servei d’educació de Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 3943)

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

Del punt 1

«1. Presentar a la Comissió d’Ensenyament, en el ter-
mini de tres mesos, un estudi realitzat pel Departament 
d’Ensenyament i el Departament de Salut, sobre els 
riscos objectius i contrastats per a la salut dels alum-
nes, docents i la resta del personal, associats als camps 
electromagnètics generats pels dispositius Wi-Fi pre-
sents en els centres educatius de Catalunya.» 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4536)

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

Al punt 1

«1.Aplicar el principi de precaució i iniciar la substitu-
ció progressiva dels dispositius Wi-Fi en aquelles es-
coles públiques i concertades de Catalunya en les que 
sigui possible una solució alternativa.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 4515 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CTS, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4515)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a assegurar el compliment dels termes de 
l’autorització ambiental del dipòsit controlat de resi-
dus, i tenint en compte el projecte de clausura i recupe-
ració paisatgística tramitat per l’Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4743; 5132 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4743)

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

Al punt 2 

«Segon. El Departament d’Ensenyament i el Departa-
ment d’Empresa i Ocupació, en el termini de tres me-
sos, estudiaran i valoraran la viabilitat d’impulsar un 
centre d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) 
del sector agroalimentari a la comarca d’Osona de ca-
ràcter públic.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5132)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Modificació punt, primer

«Que realitzi l’autorització, per part del Departament 
d’Ensenyament d’un Cicle Formatiu públic d’Elabora-
ció de Productes Alimentaris, vinculat i ubicat en un 
institut de la comarca d’Osona pel curs 2013-14.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Modificació punt, segona

«El Departament d’Ensenyament i el Departament 
d’Empresa i Ocupació, en el termini de tres mesos, es-
tudiarà la viabilitat d’impulsar un centre d’Innovació i 
Formació Ocupacional (CIFO) del sector agroalimen-
tari a la comarca d’Osona conjuntament amb les ad-
ministracions locals del territori.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4513 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CBFI, 05.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4513)

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

Al punt 1

«1. Expressar el rebuig al procés de reforma de la Llei 
d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència 
(LAPAD) impulsat pel Govern de l’Estat i continuar 
reclamant el finançament necessari per al desenvolu-
pament d’aquesta llei, amb el benentès que al situació 
actual representa una deslleialtat del govern espanyol 
i afecta greument la sostenibilitat del sistema.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

De tot el punt 2

«2. Impulsar una llei pròpia d’autonomia personal des 
d’una visió transversal, amb un model integral centrat 
en les persones, que doni resposta diferenciada i espe-
cífica a les diferents situacions (persones grans, perso-
nes amb discapacitat i malalties mentals) amb la im-
plicació dels diferents sistemes de serveis socials i de 
salut.»

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

De tot el punt 4

«4. Impulsar mesures fiscals, justes i redistributives, 
tal i com el govern està fent en la present legislatura, 
per tal de garantir el manteniment de les polítiques so-
cials i de lluita contra la pobresa.»

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

De tot el punt 5

«5. Presentar una reforma fiscal, que des de la lluita 
contra el frau fiscal i des dels principis de qui més té 
més paga i qui contamina paga, s’incorporin figures tri-
butàries que garanteixin una fiscalitat més justa i redis-
tributiva i amb nous tributs de fiscalitat verda. La re-
captació d’aquests impostos anirà íntegrament dirigida 
al finançament de polítiques socials i de lluita contra la 
pobresa.»

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

Esmenes presentades
Reg. 3944; 4532; 5107 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 3944)

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

Del punt 1,

«1. Ampliar l’oferta educativa del centre SES Serra de 
Noet de Berga amb nous mòduls de formació profes-
sional.»

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

Del punt 2,

«2. Iniciar i agilitar els tràmits per a la construcció del 
nou edifici del SES Serra de Noet durant l’any 2013, 
tenint en compte l’ampliació de l’oferta formativa amb 
nous mòduls de formació professional i l’eventual tras-
llat d’una part de l’oferta de batxillerat que s’imparteix 
a l’IES Guillem de Berguedà.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4532)

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

De tot el punt 1

«1. Afegir una línia de Batxillerat al centre SES Serra 
de Noet de Berga convertint-lo en IES Serra de Noet.»

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

Al punt 2

«2. Iniciar i agilitzar, un cop l’Ajuntament de Berga 
hagi cedit el solar i s’accepti per part de la Generali-
tat, els tràmits per a la construcció del nou edifici SES 
Serra de Noet durant l’any 2013, sempre que les dispo-
nibilitats pressupostàries ho permetin tenint en compte 
la seva conversió en IES.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Convergència i Unió (3)

Al punt 3

«3. Mentrestant no es construeixi el nou edifici, pro-
curar arranjar i/o canviar per una nova, la instal·lació 
informàtica i molt concretament del servidor del des-
patx de direcció.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5107)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

«2. Iniciar i agilitar els tràmits per a la construcció del 
nou edifici del SES Serra de Noet durant l’any 2013, 
tenint en compte la seva conversió en IES; i, en qual-
sevol cas, establir d’acord amb el consistori i la resta 
de la comunitat educativa un calendari d’inici i d’exe-
cució de les obres de construcció de l’edifici o, en el 
seu defecte, de l’alternativa que es proposi per tal de 
garantir les condicions pertinents per a una escolarit-
zació adequada de l’alumnat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 5108 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CTS, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5108)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que en el moment que la situació econòmica 
ho permeti i d’acord amb el plec de clàusules, recupe-
rar la titularitat pública del servei de proveïment d’ai-
gua en alta prestat per Aigües Ter-Llobregat»

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

Esmenes presentades
Reg. 4514 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CTS, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4514)

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

De tot el punt 1

«1. Renovar la senyalització del paviment i les marques 
viàries del tram situat entre el pk 26,350 i el 27,000, és 
a dir el tram comprès entre la Pujada de Bufalvent i el 
pont del Cardener.»

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

Al punt 2

«2. Amb l’objectiu d’evitar la invasió del carril contra-
ri en el tram esmentat a l’apartat anterior, instal·lar-hi 
una mitjana central formada per una barrera rígida de 
formigó.»

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

De tot el punt 3

«3. Millorar també el traçat en planta del tram ante-
rior.»

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

De tot el punt 4

«4. Atès que en el tram proper al pk18 al terme muni-
cipal de Castellvell i el Vilar hi ha un Tram de Concen-
tració d’Accidents, procedir en aquest entorn a la se-
paració dels sentits de circulació amb un espai zebrat 
amb línia blanca contínua amb ressalts i ulls de gat 
per afavorir la visió nocturna. També procedir, dins 
d’aquest entorn, a millorar les condicions dels carrils 
d’incorporació i d’alentiment que s’escaiguin.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 4535 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4535)

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

Al punt 2

«2. Que s’incorpori en el nou pressupost 2013, si les 
disponibilitats econòmiques ho permeten, la partida 
econòmica necessària per a complir el conveni signat 
amb l’Ajuntament de Tarragona per al finançament de 
la construcció de l’Escola.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4511 i 5109 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4511)

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

Dels punts 1, 2, 3 i 4

«1. Instar a l’Estat i a la seva societat pública Acuamed 
que prossegueixi l’execució de les actuacions de millo-
ra i protecció dels abastaments exposats a un possi-
ble episodi de contaminació derivat dels futurs treballs 
d’extracció dels residus tòxics procedents del pantà de 
Flix, tal i com ho preveu el Pla de Restitució del con-
veni de 19 de març de 2010, i a que confirmi davant 
de tots els municipis inclosos en el mateix la seva ir-
revocable voluntat de finalitzar la totalitat de les actu-
acions. Dita confirmació ha de ser, en qualsevol cas, 
prèvia a l’inici dels treballs de buidat dels llots tòxics.

2. Requerir el Govern de l’Estat que doti el Govern 
de la Generalitat a càrrec del que preveu la disposi-
ció addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia per-
què aquesta pugui fer front a les actuacions descrites a 
l’annex III del conveni de 19 de març de 2010.

3. Prosseguir els treballs del grup de treball que vetlla 
pel correcte desenvolupament dels compromisos ad-
quirits per les parts del conveni de col·laboració de 19 
de març de 2010.

4. Que es convoqui la Comissió Mixta de Seguiment 
i s’inviti els experts i tècnics per tal de tractar tots els 
dubtes, fer el seguiment dels treballs i aconseguir els 
consensos amb els representants locals del territori.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5109)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern que 
s’iniciïn els treballs d’extracció dels llots tòxics, a par-
tir d’un calendari pactat entre el Govern de l’Estat, el 
Govern de Catalunya i l’Ajuntament de Flix, amb un 
termini que per les circumstàncies de l’obra no hauria 
de superar el primer semestre de l’any en curs.»

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

Esmenes presentades
Reg. 5111 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CTS, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5111)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que en el moment que la situació econòmica 
ho permeti i d’acord amb el plec de clàusules, recupe-
rar la titularitat pública del servei de proveïment d’ai-
gua en alta prestat per Aigües Ter-Llobregat»
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Proposta de resolució sobre el canvi de de-
nominació de la biblioteca municipal de 
Castelldefels
Tram. 250-00040/10

Esmenes presentades
Reg. 4527 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4527)

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

De l’apartat D

«D) Insta el Govern a realitzar gestions amb l’Ajunta-
ment de Castelldefels, des del ple respecte a l’autono-
mia municipal, per tal que l’Ajuntament pugui reconsi-
derar la decisió d’eliminar el nom de Ramón Fernàndez 
Jurado de la denominació de la Biblioteca municipal.»

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

Esmenes presentades
Reg. 5114 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5114)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a que el 
Departament d’Interior investigui i faciliti informació 
sobre les actuacions dels Mossos d’Esquadra davant 
les protestes pacífiques per a evitar desnonaments hi-
potecaris, com les succeïdes el dilluns 23 d’abril de 
2012 al municipi de Salt i demana que doni les ordres 
oportunes als comandaments del Mossos d’Esquadra 
perquè no es repeteixin actuacions com aquestes.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4554 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4554)

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

Al punt 1

«[...] religioses, sempre que no siguin edificis destinats 
al culte ni a serveis socials de primera necessitat».

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

Del punt 3

«3. Revisar els Acords [...]».

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

Esmenes presentades
Reg. 4555 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4555)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar 
amb l’Estat central: 

[...].»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

Al punt 1

«1. [...] executives que l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya preveu en matèria [...].»
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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

Esmenes presentades
Reg. 5115 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5115)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern, a que 
en casos d’ocupacions pacífiques en exercici de la de-
sobediència civil en dependències de la Generalitat o 
altres establiments públics, s’adoptin les mesures de 
coordinació necessàries amb altres institucions públi-
ques i en especial el Síndic de Greuges per tal que vet-
llin pel correcte funcionament del dispositiu policial i 
la preservació dels drets fonamentals de les persones 
i es faciliti la màxima informació als càrrecs públics 
nacionals, locals i estatals que s’interessin pels fets.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4525; 4556 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4525)

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a con-
vocar una reunió urgent de la Junta de Seguretat de Ca-
talunya per tractar el tema de la presència del Cos Na-
cional de Policia a Castelldefels en tasques que no li 
son pròpies i analitzar els atacs al model de seguretat 
de Catalunya impulsat des de la Delegació del Govern 
de l’Estat.»

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

Del punt 3

«3. El Parlament de Catalunya insta al Conseller d’Inte-
rior a adoptar les mesures pertinents per evitar casos de 
vulneració de les competències»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4556)

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

De supressió dels punts 1 i 3.

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

Del punt 2. Nova redacció: 

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a convo-
car la Junta de Seguretat de Catalunya per tal d’es-
tablir amb caràcter general l’actuació conjunta dels 
Cossos de Seguretat amb competències a Catalunya».

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

Esmenes presentades
Reg. 4775, 5117 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 4775 i 5362)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament insta el Govern a establir trobades de 
treball periòdiques de representació política de la co-
marca del Baix Llobregat en què hi siguin presents re-
presentants dels departaments de la Generalitat que 
assegurin la necessària transversalitat administrativa, 
prioritàriament els d’Ensenyament i d’Empresa i Ocu-
pació. Aquestes reunions de treball han de suposar un 
canal de comunicació i de plantejament de propostes 
en benefici de la comarca entre el Govern de la Gene-
ralitat i els alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat, 
basat en el consens i la cooperació institucional.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de telefèric que uneix Esparregue-
ra i Olesa de Montserrat
Tram. 250-00049/10

Esmenes presentades
Reg. 4510; 5118 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4510)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya instar el Govern de la Ge-
neralitat a reiniciar el servei de l’aeri que uneix Es-
parreguera i Olesa de Montserrat quan la conjuntura 
econòmica ho permeti, amb una oferta de servei que 
permeti cobrir la demanda real existent.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5118)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a valorar la reobertura del servei de l’aeri 
que uneix Esparreguera i Olesa de Montserrat, quan 
la conjuntura econòmica ho permeti, sempre que la in-
versió necessària per a la posada a punt després de 
temps de tancament es complementi amb una oferta 
adequada i competitiva de transport públic per FGC 
com ara el desdoblament de la via a Olesa i l’incre-
ment de freqüències que n’incrementi substancialment 
l’ús.»

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

Esmenes presentades
Reg. 5119 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5119)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

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

1. Instruir específicament als Mossos d’Esquadra que 
tinguin contacte amb patrulles veïnals, sobre l’aplica-
ció de la Llei orgànica de protecció de dades i regla-
ments que la desenvolupen

2. Vetllar per què les patrulles veïnals, conegudes com 
a sometents, i que no estan regulades, no s’atribueixin 
funcions pròpies dels cossos i forces de seguretat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4524; 5120 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 05.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4524)

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

Del punt 1

«1. Establir progressivament al llarg de l’any 2013, un 
sistema de distribució de torns de servei dels agents del 
Cos de Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’evitar els 
canvis sobtats i les continues modificacions que es pro-
dueixen en els torns i serveis.»
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2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat per tal que s’equipari el més aviat possible l’edat 
de jubilació als seixanta anys entre els membres dels 
Mossos d’Esquadra i la resta de cossos policials de-
pendents l’Estat espanyol, del País Basc i Navarra, ga-
rantint la igualtat entre els diversos cossos policials en 
l’aplicació de les condicions de finançament de les jubi-
lacions anticipades.»

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

Del punt 3

«3. Impulsar els estudis i les mesures necessàries per 
incrementar els recursos materials del Cos de Mossos 
d’Esquadra pel que fa a l’adquisició d’armilles antiba-
les lleugeres.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5120)

1 Esmena núm. 1
De modificació del punt 3
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

«3. Facilitar una dotació suficient d’armilles antiba-
la lleugeres per tal que els agents policials que les re-
quereixin puguin disposar-ne abans del final de l’any 
2014, d’acord amb les possibilitats inversores de la Ge-
neralitat.»

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 3251).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

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

Esmenes presentades
Reg. 4508; 5121 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 05.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4508)

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

De tot l’apartat f) del punt 1

«f) Impulsar la inclusió, en els procediments de con-
tractació –com a criteris d’admissió, criteris de valo-
ració o condicions especials d’execució– de mesures 
dirigides al foment de l’ocupació, especialment de per-
sones amb dificultats d’inserció sòcio-laboral.

Continuar establint i incrementat, si és possible, la 
contractació pública anualment reservada a les enti-
tats socials i als centres especials de treball.»

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

Al punt 2

«2. Presentar durant el primer quadrimestre del 2013, 
un informe al Parlament sobre el compliment d’aques-
tes mesures i comparèixer davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per tal de donar compte de les actua-
cions realitzades.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5121)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

Modificació del punt 1f

«Mantenir durant el període de l’Acord del Pla de Su-
port al Tercer Sector de les mesures en matèria de con-
tractació pública que ja està realitzant el Govern en el 
cas de la previsió de reserva de contractes a Centres 
Especials de Treball, així com altres consideracions 
sobre la incorporació de clàusules socials en els plecs 
de clàusules administratives de les contractacions del 
sector públic.»
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2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(2)

Supressió i addició al punt 2

«Presentar durant el primer trimestre de el 2013, un 
informe al Parlament sobre el compliment d’aquestes 
mesures i comparèixer, si s’escau, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per tal de donar compte de les 
actuacions realitzades»

Canvi de Comissió tramitadora
Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 3252).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

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

Canvi de Comissió tramitadora

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 4503).
Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

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

Esmenes presentades
Reg. 3945; 4533 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 3945)

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

Del punt 3,

«3) Tenint en compte l’acord municipal, aprovat con-
juntament per tots els grups de l’Ajuntament de Ma-

taró (CiU, PSC, PPC, PxC, ICV i CUP), el passat 11 
de desembre de 2012, d’objectiu i continguts idèntics 
a aquesta proposta de resolució, que va ser remès als 
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, 
informar a l’Ajuntament de Mataró, i a la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats del Parlament, dels 
passos seguits pel Departament en relació a l’objecte 
d’aquesta proposta municipal, així com de les accions 
que pensa dur a terme per fer front a les necessitats 
educatives en el centre urbà de Mataró (Maresme).»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4533)

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

De tot el punt

«1) Donar tot el suport tècnic i econòmic necessari a 
l’Ajuntament de Mataró per estudiar la viabilitat de re-
habilitar l’edifici de la plaça de Cuba i esgotar totes les 
vies possibles per poder dur-la a terme, per tal que, al 
més aviat possible, pugui tornar a ser utilitzat com a 
centre educatiu per l’escola pública al centre de la ciutat 
de Mataró.»

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

Al punt 3

«3) Establir, conjuntament amb l’Ajuntament de Mata-
ró, el calendari de construcció del nou centre, d’acord 
amb allò previst en l’esmentat calendari.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4509; 5128 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4509)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, un cop disposi de tots els informes de 
les diverses activitats previstes a la zona de les Garri-
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gues i el Pla d’Urgell, així com el resultat de la mode-
lització de la contaminació prevista, instal·li una es-
tació de control de la qualitat de l’aire a la zona on es 
determini el màxim impacte de la contaminació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5128)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Elaborar i presentar, abans de la finalització del 
2013, una Avaluació ambiental prèvia –integral i 
agregada– del conjunt d’instal·lacions de generació 
d’energia (Termosolar Borges d’Abantia i Comsa-Em-
te, Central de Biomassa Juneda de SENER, Oliasses i 
Planta de biomassa de Palau d’Anglesola), d’assecatge 
de purins (VAG i TRACJUSA), de línies d’evacuació i 
de centrals de transformació d’energia elèctrica exis-
tents o en tràmit en un radi de 20Km dels nuclis urbans 
de Les Borges Blanques i de Juneda (Les Garrigues). 
Aquesta avaluació haurà de contemplar les afectaci-
ons sobre el medi i la salut humana, tenint en compte 
el règim anticiclònic de la zona. En concret, caldrà que 
inclogui les afectacions a la qualitat del sòl, els reque-
riments de recursos hídrics, així com els estudis de les 
emissions derivades del transport de biomassa i de les 
emissions de micropartícules (fines i ultrafines), gasos 
(CO, CO2, etc) i altres substàncies químiques (benzè, 
naftalè, etc).

2. Demanar la suspensió cautelar de l’execució del 
projecte, atès que hi ha un procediment contenciós ad-
ministratiu admès a tràmit contra l’aprovació del Pla 
especial de la central de biomassa de Juneda,»

Proposta de resolució sobre el Centre de 
Creació i Pensament Contemporani Can Xa-
lant, de Mataró
Tram. 250-00074/10

Esmenes presentades
Reg. 4523 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 05.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4523)

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

Al punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar treballant amb l’Ajuntament de Mataró, 
en el marc del conveni de col·laboració i de la resta de 
normativa vigent pel manteniment d’aquest centre.

b) Fer totes les gestions possibles i necessàries per tal 
que es pugui fer efectiu el pagament de les aportacions 
pendents de liquidar al Centre de Creació i Pensament 
Contemporani Can Xalant de Mataró.»

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

Esmenes presentades
Reg. 3431; 4534 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 3431)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Establir abans de finalitzar el mes de juny de 2013, 
d’acord amb el consistori i la resta de la comuni-
tat educativa, un calendari d’inici i d’execució de les 
obres de construcció de l’escola de Vall·llobrega (Baix 
Empordà) o, en el seu defecte, de l’alternativa que es 
proposi.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4534)

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

De tota la proposta

«Establir, abans de finalitzar el mes de juny de 2013 
i d’acord amb l’ajuntament i la comunitat educativa, 
un calendari d’inici de construcció de l’escola de Vall-
llobrega (Baix Empordà).»

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

Esmenes presentades
Reg. 4522 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 05.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4522)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Fer totes les gestions possibles i necessàries perquè, 
atesa la situació econòmica i financera de la Gene-
ralitat de Catalunya, es pugui fer efectiva al Consell 
Comarcal del Montsià la transferència corresponent a 
l’any 2012.

2. Treballar perquè, en el termini més breu possible, la 
direcció d’aquest equipament cultural quedi coberta.

3. Treballar conjuntament amb l’Ajuntament d’Ampos-
ta i el Consell Comarcal del Montsià per actualitzar el 
conveni de 2010.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4531 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CEU, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4531)

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

Al punt 1

«1. Reconèixer la feina que la comunitat educativa de 
l’escola ha dut a terme des de l’inici del funcionament 
del centre el qual, més enllà de l’estricta funció educa-
tiva, té una funció inclusiva important per al teixit ciu-
tadà de Cerdanyola.»

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

Al punt 2

«2. Garantir que el centre podrà ofertar tots els cursos 
durant la preinscripció per al curs 2013-14 i, pel que fa 
a l’oferta de cursos pel 2014-15, aquesta es valorarà en 
el moment d’obrir la inscripció i no abans, amb la vo-
luntat de donar continuïtat al centre.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4491; 4530; 4558 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 4491)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«A establir al llarg de l’any 2013 les prioritats de les 
inversions educatives pendents al Vallès Occidental i 
consensuar amb l’Ajuntament i la resta de la comuni-
tat educativa de Santa Perpètua de Mogoda el calen-
dari d’execució de les obres de l’escola Els Aigüerols o, 
en el seu defecte, l’alternativa que es proposi assegu-
rant el manteniment del projecte educatiu del centre.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4530)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta al Govern: A esta-
blir, tan aviat com sigui possible, les prioritats pen-
dents al Vallès Occidental i a consensuar amb l’ajun-
tament i la comunitat educativa de Sta. Perpètua de la 
Mogoda el calendari d’execució de les obres o, en el 
seu defecte, l’alternativa que es proposi.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4558)

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

D’un punt 2: 

«2. A que el Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat i els seus Serveis Territorials al Vallès Occiden-
tal facin marxa enrere en la intenció de tancar l’escola 
Els Aigüerols de Santa Perpètua de Mogoda».

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

Esmenes presentades
Reg. 4529; 5129 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4529)

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

«A que el Departament d’Ensenyament de la Genera-
litat compleixi el més aviat possible, sempre i quan la 
disponibilitat pressupostària i el mapa escolar ho per-
metin, els compromisos econòmics adquirits per poder 
rehabilitar amb celeritat l’edifici de l’Escola Pau Ca-
sals de Rubí.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5129)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern: 

1. A establir i consensuar amb l’Ajuntament i la res-
ta de la comunitat educativa de Rubí abans d’acabar 
el present curs escolar les prioritats de les inversions 
educatives pendents al Vallès Occidental i el calenda-
ri d’obres ja compromeses a l’escola Pau Casals o, en 
el seu defecte, l’alternativa d’arranjaments urgents que 
s’acordi.»

2 Esmena núm. 2
D’addició d’un nou punt
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(2)

2. Cobrir de forma prioritària la plaça de tècnic/a 
d’educació infantil (TEI) vacant.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4528; 5130 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4528)

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

Al punt 1

«1. A que el Departament de la Generalitat complei-
xi, tan aviat com sigui possible, amb els compromisos 
econòmics adquirits per tal de poder construir amb ce-
leritat l’edifici de l’Escola El Bosc.»

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

Al punt 2

«2. A que el Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat assumeixi els desperfectes de l’estructura física 
dels mòduls als quals hauria de fer front la garantia 
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dels mateixos, un cop aquests queden fora del termini 
de garantia.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5130)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

«A establir i consensuar amb l’Ajuntament i la resta de 
la comunitat educativa de Rubí abans d’acabar el pre-
sent curs escolar les prioritats de les inversions educa-
tives pendents al Vallès Occidental, i la programació i 
el calendari d’execució de les obres de l’escola El Bosc 
en funció de les disponibilitats pressupostàries.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4559 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4559)

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

Al punt 1

«1. ...històric i iniciar un procés de debat amb els 
agents del territori.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4560 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4560)

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

D’un punt 3: 

«3. Traslladar a les Corts espanyoles la conveniència 
que tant els pressupostos, com el conjunt de la institu-
ció de la Casa del Reial, estiguin sotmesos a la futura 
legislació sobre transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.»

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

Esmenes presentades
Reg. 4506 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 4506)

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

«El Parlament insta el Govern a fer efectiu el més avi-
at possible i en funció de les disponibilitats pressupos-
tàries del Departament de Territori i Sostenibilitat el 
pagament dels expedients signats per mutu acord, amb 
els interessos de demora pactats, als propietaris expro-
piats per la millora de la C-31 entre la tallada d’Em-
pordà i Torroella de Fluvià, així com a notificar d’ofici 
a Hisenda i als afectats que encara no ha abonat els 
imports.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 5131 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CEU, 06.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 5131)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(1)

«A buscar solucions alternatives i racionals als criteris 
d’atorgament dels permisos de lactància i/o reducci-
ons de jornada per a cura de fills/es menors de sis anys 
en els casos de treballadores amb jornada laboral de 
0,86%, malgrat les desestimacions dels jutjats als re-
cursos presentats pels representants sindicals, per tal 
de garantir la conciliació dels drets de les docents in-
terines, de l’alumnat i l’organització racional adminis-
trativa dels centres.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3897; 
4059; 4436; 5244).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3898; 
4060; 4437; 5245).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3899; 
4061; 4438; 5246).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3900; 
4062; 4439; 5247).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P-3 a l’Escola de Can Periquet 
i sobre la construcció d’un institut escola a 
Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00092/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4063; 
4440; 5248).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4064; 
4441; 5249).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4065; 
4442; 5250).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4066; 
4443; 5251).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4067; 
4444; 5252).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4068; 
4445; 5253).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4069; 
4446; 5254).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4070; 
4447; 5255).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4071; 
4448; 5256).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels trams de carretera amb més sinistralitat 
segons l’estudi EuroRAP
Tram. 250-00101/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4072; 
4449; 5257).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4073; 
4450; 5258).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4074; 
4451; 5259).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4075; 
4452; 5260).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4076; 
4453; 5261).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4077; 
4454; 5262).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4078; 
4455; 5263).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4079; 
4456; 5264).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4080; 
4457; 5265).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4081; 
4458; 5266).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4082; 
4459; 5267).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4083; 
4460; 5268).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les escoles bressol municipals
Tram. 250-00113/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 4461; 5269).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3901; 
4084; 4462; 5270).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3902; 
4085; 4463; 5271).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la plantilla de professors dels centres pú-
blics
Tram. 250-00116/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3903; 
4086; 4464; 5272).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la regularitza-
ció de la paga extraordinària no satisfeta als 
empleats públics
Tram. 250-00117/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3904; 
4087; 4465; 5273).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’empresa Ga-
llostra, de Pineda de Mar
Tram. 250-00118/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3905; 
4088; 4466; 5274).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els ajuts per al 
pagament de les quotes dels préstecs per a 
l’adquisició d’habitatges protegits
Tram. 250-00119/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3906; 
4089; 4467; 5275).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la criminalitza-
ció de la lluita sindical a Andalusia
Tram. 250-00120/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3907; 
4090; 4468; 5276).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assassinat de 
tres activistes kurdes a París i sobre l’auto-
determinació del poble kurd
Tram. 250-00121/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3908; 
4091; 4469; 5277).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la intervenció 
militar francesa a Mali i sobre l’autodetermi-
nació del poble tuareg
Tram. 250-00122/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3909; 
4092; 4470; 5278).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una 
taula per a la concertació en el sistema sa-
nitari i l’impuls d’un pla per a garantir la qua-
litat de l’assistència en els centres hospita-
laris
Tram. 250-00123/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3910; 
4093; 4471; 5279).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a la transparència en la despe-
sa i els resultats dels proveïdors del sistema 
sanitari
Tram. 250-00124/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3911; 
4094; 4472; 5280).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’adjudicació 
dels concursos per a contractar els serveis 
socials i d’atenció a les persones
Tram. 250-00125/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 3912; 4473; 5281).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament 
de la residència de Pacs del Penedès
Tram. 250-00126/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3913; 
4095; 4474; 5282).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de 
pantalles acústiques a la carretera C-32 al 
pas pel Masnou
Tram. 250-00127/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3914; 
4096; 4475; 5283).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament al 
Consell Comarcal del Garraf dels imports 
pendents en concepte de beques de menja-
dor i transport escolar col·lectiu
Tram. 250-00128/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3915; 
4097; 4476; 5284).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reducció del 
preu del peatge de l’autopista C-32
Tram. 250-00129/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3916; 
4098; 4477; 5285).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Quart Cintu-
ró i la mobilitat al Vallès
Tram. 250-00130/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3917; 4099; 
5286).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la sinistralitat 
de la carretera C-58 a Vacarisses
Tram. 250-00131/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3918; 4100; 
5287).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la legislació que regula la presència de 
banderes en edificis oficials
Tram. 250-00132/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4101; 
4478; 5288).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

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. 250-00133/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4102; 
4479; 5289).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut escola a Palau-solità i Plega-
mans
Tram. 250-00134/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3919; 
4103; 4480; 5290).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el programa de 
teleassistència i el Pla concertat de pres-
tacions bàsiques de serveis socials per a 
l’atenció primària
Tram. 250-00135/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3920; 
4104; 4481; 5291).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la potenciació 
dels estudis d’enginyeria agronòmica a la 
Universitat de Lleida
Tram. 250-00136/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3921; 
4105; 4482; 5292).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació i 
l’emplaçament dels estudis de veterinària a 
la Universitat de Lleida
Tram. 250-00137/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4106; 
4483; 5293).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 07.03.2013 al 12.03.2013).
Finiment del termini: 13.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’equip d’atenció primària del CAP Martorell 
en una entitat de base associativa
Tram. 250-00138/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del projecte Promoció escolar del poble gi-
tano
Tram. 250-00139/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la prohibició de 
prospeccions i explotacions d’hidrocarburs 
no convencionals per mitjà de fracturació hi-
dràulica
Tram. 250-00140/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament al 
Consell Comarcal del Garraf dels imports 
pendents en concepte de beques de menja-
dor i transport escolar col·lectiu
Tram. 250-00141/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de 
l’atenció mecanitzada en el servei de pro-
gramació de visites de Sanitat Respon
Tram. 250-00142/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la implantació 
del cribratge poblacional de càncer de cò-
lon i recte
Tram. 250-00143/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del funcionament del servei d’hemodinàmi-
ca de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pú-
blica a Tarragona, Lleida i Girona
Tram. 250-00144/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les entitats de lluita contra el virus d’im-
munodeficiència humana i la sida
Tram. 250-00145/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00146/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Institut Assistència Sanitària de Girona
Tram. 250-00147/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels recursos destinats al Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 250-00148/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
dels serveis de salut mental i d’urgències 
nocturnes del CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00149/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’atenció conti-
nuada al CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00150/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00151/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute pendent a Renfe i sobre la signatu-
ra del contracte marc amb aquesta empresa
Tram. 250-00152/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.
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Proposta de resolució sobre l’oferta de ser-
veis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre Vi-
lanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
Tram. 250-00153/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la programació 
de les obres d’ampliació de les carreteres 
C-58 i C-16 entre les carreteres B-30 a Cer-
danyola i B-40 a Terrassa
Tram. 250-00154/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de la torre de comunicacions del coll de 
Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00155/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut escola a Polinyà
Tram. 250-00156/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00157/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el transport ae-
ri entre Barcelona i Menorca
Tram. 250-00158/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’institut del barri de 
Cappont, de Lleida
Tram. 250-00159/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
la part corresponent a la Generalitat per a 
iniciar les obres de construcció del centre 
d’acollida turística de Les
Tram. 250-00160/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre les mesures de 
racionalització dels horaris laborals per a la 
conciliació de la vida personal, laboral i fa-
miliar i l’impuls d’aquestes mesures
Tram. 250-00161/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la creació del 
Fons social català d’habitatges
Tram. 250-00162/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
línia de molt alta tensió entre Sentmenat i 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00163/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la decisió del Govern de l’Estat d’aplicar 
l’impost sobre el valor afegit a l’educació de 
la infància i la joventut
Tram. 250-00164/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret legislatiu 3/2008, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de taxes i preus pú-
blics de la Generalitat de Catalunya
Tram. 250-00165/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el control oficial 
de la cadena de producció de carn
Tram. 250-00166/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les ambulàncies, els vehicles i el perso-
nal de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
Tram. 250-00167/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la responsabi-
litat de les empreses de telefonia mòbil en 
l’explotació dels recursos naturals de la Re-
pública Democràtica del Congo
Tram. 250-00168/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 124/IX, sobre la política pública 
de cooperació
Tram. 250-00169/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre les llistes d’es-
pera dels hospitals de Terrassa
Tram. 250-00170/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi sobre l’ús de gasos lacrimògens 
per a dispersar concentracions
Tram. 250-00171/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el lliurament al 
Parlament d’un informe relatiu a l’ús de ba-
les de goma
Tram. 250-00172/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la implantació 
de la identificació visible dels membres dels 
cossos de seguretat
Tram. 250-00173/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.
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Proposta de resolució sobre la corrupció 
política
Tram. 250-00174/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00175/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 250-00176/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’atenció continuada del CAP Ga-
và 1
Tram. 250-00177/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00178/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’atenció primà-
ria a Gavà
Tram. 250-00179/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.
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Proposta de resolució sobre el carril VAO de 
la carretera C-58
Tram. 250-00180/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova escola Riu Sec i el manteniment 
de l’Escola Xarau, a Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00181/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’oferiment de 
préstecs avantatjosos a les sales i les em-
preses d’exhibició cinematogràfica
Tram. 250-00182/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
l’impost sobre el valor afegit reduït a les ac-
tivitats culturals
Tram. 250-00183/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de la torre de comunicacions del coll de 
Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00184/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la coordinació 
de l’actuació dels cossos policials de l’Estat 
i dels Mossos d’Esquadra en els casos d’es-
pionatge polític
Tram. 250-00185/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.



11 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 39

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 85

Proposta de resolució sobre el funciona-
ment del carril VAO de la carretera C-58
Tram. 250-00186/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’Escola Can 
Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00187/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la vigència dels 
títols de transport de rodalies
Tram. 250-00188/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei nocturn d’urgències del CAP L’Ar-
boç
Tram. 250-00189/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la regularitza-
ció de l’escola bressol de l’Hospital Universi-
tari de la Vall d’Hebron com a escola laboral 
i sobre el garantiment de la seva continuïtat
Tram. 250-00190/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’execució de la 
variant de Sagàs, a la carretera C-154
Tram. 250-00191/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.
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Proposta de resolució sobre el projecte i 
l’execució del tram de carretera entre Berga 
i el túnel de Pimorent com a continuació de 
l’autovia C-16 i part de l’eix europeu E-9
Tram. 250-00192/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Institut Montserrat Colomer, de 
Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00193/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
les zones protegides del delta del Llobregat
Tram. 250-00194/10

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 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
en funcionament de l’Escola Poblenou, de 
Pineda de Mar
Tram. 250-00195/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’impuls de me-
sures per a garantir la liquiditat de les enti-
tats del tercer sector social
Tram. 250-00196/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.
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Proposta de resolució sobre les obres d’ar-
ranjament de la carretera C-243 a l’entrada 
de Sant Sadurní d’Anoia
Tram. 250-00197/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la senyalització a la intersecció de les 
carreteres C-244 i BV-2136
Tram. 250-00198/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
la construcció de l’escola del barri de La Fa-
rigola, a Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00199/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la retirada de 
la placa commemorativa a la memòria d’un 
ciutadà de Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-00200/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’impost sobre 
les estades turístiques
Tram. 250-00201/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la declaració 
d’espai Schengen per al port de Palamós
Tram. 250-00202/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un estudi sobre les causes de l’increment 
dels delictes
Tram. 250-00203/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
pla de reconversió gradual de l’empresa Er-
cros
Tram. 250-00204/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la creació de la 
comissió de coordinació de l’aeroport de Gi-
rona - Costa Brava
Tram. 250-00205/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la pròrroga de 
les bonificacions de les taxes aeroportuàries 
de l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00206/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe de viabilitat del port de Pala-
mós com a espai fronterer Schengen
Tram. 250-00207/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.
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Proposta de resolució sobre la presentació 
per part del Ministeri de l’Interior dels estu-
dis de viabilitat del port de Palamós com a 
espai transfronterer Schengen
Tram. 250-00208/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el restabliment 
per part d’AENA dels serveis d’assistència 
sanitària a l’aeroport de Girona - Costa Bra-
va
Tram. 250-00209/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la reducció dels 
peatges de la carretera C-32 al Garraf
Tram. 250-00210/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el Centre Direc-
cional de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00211/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la Mostra de Ci-
nema Llatinoamericà de Lleida
Tram. 250-00212/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la cessió d’un 
alberg per a la pernoctació dels mossos 
d’esquadra destinats a Vielha e Mijaran
Tram. 250-00213/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Fascicle tercer
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre l’estació de 
tren de Torelló
Tram. 250-00214/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la implantació 
del model d’institut escola al barri de Gavà 
Mar
Tram. 250-00215/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la substitució 
dels combois dels trens regionals de les Ter-
res de l’Ebre
Tram. 250-00216/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la mobilitat a 
les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00217/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre la reforma de 
l’Institut Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00218/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00219/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 05.03.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 12.03.2013 al 20.03.2013).
Finiment del termini: 21.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de la línia ferroviària entre Barcelona i Port-
bou a Montcada i Reixac
Tram. 250-00220/10

Presentació
grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3561 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ta la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat.

Exposició de motius

Des de 1854 la línia de proximitat C2 Barcelona-Port-
bou creua el casc urbà dividint en dos el centre de 
Montcada i Reixac i existeixen dos passos a nivell se-
parats per 50 metres, amb la perillositat que això com-
porta. Des de la seva creació fins ara s’ha comptabi-
litzat unes 158 morts, malgrat, actualment, hi ha una 
línia d’estudi que pot demostrar que han hagut més 
morts causades pel tren de Rodalies

El soterrament de la línia de Portbou és la reivindi-
cació més important i històrica de la ciutat. Es porta 
molts anys de lluita i de treball incansable i, gràcies al 
front comú que formem la societat civil, amb la Pla-
taforma Tracte Just, Soterrament Total al capdavant, 
i l’Ajuntament.

L’aprovació definitiva del projecte constructiu del so-
terrament de la línia ferroviària Barcelona - Portbou 
al seu pas per Montcada i Reixac ja és un fet, després 

que els Serveis Tècnics de l’Ajuntament hagin emès 
l’informe favorable al document que l’Administrador 
d’infraestructures Ferroviàries (Adif) a principis de 
l’any 2012. Es tracta de portar a terme la segona de les 
cinc fases en què s’ha dividit l’actuació, d’acord amb la 
solució aportada pel govern municipal de Montcada i 
Reixac al Ministeri de Foment per tal que pugui assu-
mir la seva execució a partir de 2013.

Les obres implicaran una mínima afectació a la viali-
tat, donat que caldrà fer un petit desviament del tràn-
sit a l’alçada del pou d’extracció. Un túnel de gairebé 
4 kilòmetres. La transformació de la línia ferroviària 
convencional afectarà un tram de 5.267 metres de lon-
gitud. Les vies se soterraran en la totalitat del seu re-
corregut pel nucli urbà de Montcada i Reixac, gràcies 
a la construcció d’un túnel que farà 3.860 metres de 
llargada. La intervenció –que s’ha dividit en cinc fa-
ses a proposta del govern municipal per fer-la viable 
econòmicament– començarà per la segona fase, la que 
s’ha d’executar amb tuneladora. A més, es construirà 
un nou vestíbul soterrat a l’estació de França per ga-
rantir l’accés dels viatgers a les noves andanes.

L’aprovació del primer dels cinc projectes en què es 
dividirà l’actuació és la millor senyal possible de què 
l’inici de les obres ja no depèn de cap document ur-
banístic, sinó d’una partida pressupostària. El so-
terrament de les vies permetrà eliminar una barrera 
arquitectònica molt important en una ciutat que histò-
ricament s’ha vist afectada pel pas de diverses línies 
de tren.

És important ressaltar que el projecte de soterrament 
té un fort component ambiental i que és essencial pro-
moure accions mediambientals al municipi de Mont-
cada i Reixac amb aquest motiu. És important re-
cordar que la incidència del consum d’energia en el 
transport que provoca greus conseqüències econòmi-
ques i socials, tals com: efecte hivernacle, soroll i al-
tres mals al medi ambient, embussaments, accidents i 
empobriment de la qualitat de vida i dels serveis. En 
el cas concret de Montcada i Reixac, municipi declarat 
zona contaminada i de protecció especial per superar 
els límits de partícules contaminants des de 1985, els 
nivells de contaminació ambiental superen de llarg els lí-
mits permesos per la normativa estatal i europea, des-
tacant els nivells de contaminació de monòxid de car-
boni i de benzè. Tanmateix, es produeixen prop de 70 
baixades de barrera diàries, provocant congestió del 
tràfic i una mitjana aproximada de 343 kilograms de 
CO2 per hora emesos a l’atmosfera, fent de Montcada 
un dels pobles més contaminats de l’àrea metropoli-
tana.

A aquest realitat s’ha d’afegir el temps d’espera que 
provoquen els trens de càrrega i llarg recorregut. Així, 
l’aturada de vehicles davant dels passos a nivell pro-
voca una congestió de trànsit que té una sèrie d’efec-
tes negatius, com pèrdua de temps, retards, augment 
del consum de combustible o congestió en les artèries 
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principals de carreteres secundàries i carrers com ru-
tes alternatives que puguin afectar als diferents barris 
de la ciutat.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Destinar tots els recursos necessaris per a la realit-
zació de la tercera fase del projecte de soterrament de 
Montcada i Reixac durant el present exercici pressu-
postari

2. Destinar tots els recursos necessaris per tal continu-
ar amb els treballs de la tercera fase de projecte de so-
terrament de Montcada i Reixac durant l’exercici pres-
supostari 2013 

3. Adoptar totes les mesures necessàries per tal de re-
duir l’emissió de CO2 provocat pels vehicles que es 
veuen obligats a aturar-se a l’hora de deixar passar el 
trens que circulen per Montcada i Reixac

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Proposta de resolució sobre el trasllat del 
parc de neteja de Fomento de Construcci-
ones y Contratas emplaçat a l’Eixample de 
Barcelona
Tram. 250-00221/10

Presentació
grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3562 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los ar-
tículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente propuesta de resolución para que sea 
sustanciada en la Comisión de Territorio y Sostenibi-
lidad.

Exposición de motivos

En Barcelona se compactan 65 toneladas diarias de 
basura provenientes de la limpieza de sus calles. To-
dos los parques que reciben estos residuos se encuen-
tran en zonas industriales colindantes a la ciudad. Sin 
embargo, desde el año 2009 el Ayuntamiento de Bar-
celona permite que la empresa Fomento de Construc-
ciones y Contratas, SA, gestione residuos en el sótano 

de un aparcamiento situado en la primera planta del 
subsuelo de una vivienda donde viven siete comuni-
dades de vecinos, en la manzana del Eixample com-
prendida entre las calles València, Rocafort y Avenida 
de Roma.

Hay diez instalaciones de este tipo en la ciudad, pe-
ro este parque de limpieza es el único donde se rea-
lizan trabajos de recogida de residuos, compactación 
de basura y la limpieza de vehículos industriales, y es 
el único que ha sido construido debajo de un bloque 
de pisos, donde viven cerca de doscientas familias. 
Además esta instalación, de unos cuatro mil metros 
cuadrados y que estará en funcionamiento hasta 2017, 
provoca graves perjuicios a los vecinos, entre los que 
destacan ruidos, malos olores, molestias ocasionadas 
por la entrada y salida de vehículos industriales o cor-
tes en el suministro eléctrico.

Es inadmisible que el ahorro de costes de una empresa 
privada, o el mal diseño municipal del mapa de empla-
zamientos para la recogida y compactación de residu-
os, repercutan en los vecinos que pagan puntualmente 
sus impuestos. Los vecinos afectados han abierto dos 
causas judiciales, una por la vía de lo contencioso-ad-
ministrativo contra el Ayuntamiento de Barcelona y 
otra por lo civil contra la empresa Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, SA.

Por todos estos motivos, el subgrupo Parlamentario de 
Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a 

1. Instar al Ayuntamiento de Barcelona a dar una so-
lución inmediata a la situación derivada de las acti-
vidades del parque de limpieza en el mencionado 
emplazamiento del Eixample, atendiendo así a las re-
clamaciones vecinales.

2. Instar al Ayuntamiento de Barcelona a buscar un 
emplazamiento alternativo para el mencionado parque 
de limpieza en un plazo máximo de tres meses, dado 
que la cantidad de residuos compactados en este em-
plazamiento alcanza la cifra de 1,5 toneladas, lo que 
representa el 2% del total de residuos municipales re-
cogidos.

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s
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Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00222/10

Presentació
grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3717 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen los ar-
tículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, pre-
senta la siguiente propuesta de resolución para que sea 
sustanciada en la Comisión de Territorio y Sostenibi-
lidad.

Exposición de motivos

En las últimas fechas, tanto el alcalde de Barcelona, 
Sr. Xavier Trias, como el Conseller de Territorio y 
Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Sr. Santi 
Vila, han admitido que la construcción de la Línea 9 
del Metro plantea una situación muy difícil y compli-
cada desde el punto de vista económico. Se plantea, 
desde el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, 
reprogramar toda la obra de la L9 de Metro de Barce-
lona, en especial el tramo entre la estación de metro 
de Collblanc y el Aeropuerto de Barcelona, tramo que 
no se pondrá en funcionamiento en 2014 sino en 2016.

A fecha de hoy no existe ningún acuerdo al respecto 
entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, 
si bien todo hace indicar que el Govern de la Genera-
litat y el Ayuntamiento de Barcelona han creado un 
grupo de colaboración que se reunirá con periodicidad 
mensual y que hará un seguimiento de las inversiones 
que se pueden llevar a cabo en Barcelona.

Actores de la sociedad civil catalana, como la Cáma-
ra de Comercio de Barcelona, han alertado que el re-
traso comportará un grave perjuicio para la actividad 
económica y han reiterado que esta infraestructura 
debería ser absolutamente prioritaria para el Govern 
de la Generalitat, independientemente de las restricci-
ones presupuestarias, para garantizar la conectividad 
de la ciudad de Barcelona.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de 
Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Gobierno de la 
Generalitat a dar cumplimiento al compromiso polí-
tico adquirido de finalizar la ejecución de las obras de 
construcción de la Línea 9 del Metro de Barcelona en 
2014 y, a tal efecto,

1. Asignar la suficiente dotación presupuestaria para la 
finalización de todas las obras pendientes de la cons-

trucción de la Línea 9 del Metro de Barcelona en el 
plazo previsto

2. No adoptar ninguna medida encaminada a repro-
gramar o recalendarizar la ejecución de las obras pen-
dientes de la construcción de la Línea 9 del Metro de 
Barcelona

3. Informar, en el plazo máximo de un mes, a la Comi-
sión de Territorio y Sostenibilidad del Parlamento de 
Cataluña del calendario previsto para la finalización 
de todas las obras pendientes de la construcción de la 
Línea 9 del Metro de Barcelona

4. Informar mensualmente a la Comisión de Territo-
rio y Sostenibilidad del Parlamento de Cataluña de las 
reuniones periódicas que tengan lugar entre el Govern 
de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para 
hacer un seguimiento de las inversiones que se pueden 
llevar a cabo en Barcelona

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portavoz del GP de C’s

Proposta de resolució sobre l’oferta educati-
va a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00223/10

Presentació
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3752 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del 
Partido Popular de Cataluña, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 145 i 146 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente propuesta de reso-
lución para que sea sustanciada en la Comisión de En-
señanza y Universidades.

Exposición de motivos

La Escola Sant Baldiri se creó el curso 1993-94 con 
una sola línea y ubicada en el centro urbano de Lli-
çà d’Amunt, características estas que, junto con su 
proyecto educativo, la hicieron atractiva para muchas 
familias, que por motivos de trabajo, gestión de servi-
cios o desplazamiento a otros municipios, deben pasar 
diariamente por la zona en la que se encuentra esta 
escuela.

Durante los trámites de comunicación de la oferta 
de preinscripción para el curso 2013-14, los Servici-
os Territoriales de Ensenyament del Maresme-Vallès 
Oriental pusieron en conocimiento del Ayuntamiento 
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de Lliçà d’Amunt el recorte previsto por el Departa-
ment, que pretendía eliminar la línea de P3 de la Escu-
ela de Sant Baldiri, además de una de las dos líneas de 
P3 ofrecidas por la Escola Països Catalans, la otra es-
cuela ubicada en el núcleo urbano del municipio. Adi-
cionalmente se planteaba el cierre progresivo de la Es-
cola Sant Baldiri.

Distintos agentes locales implicados, el Ayuntamien-
to, la dirección de la escuela y las familias afectadas, 
mantuvieron tres reuniones con los Servicios Territo-
riales, en las que argumentaron su oposición a la de-
cisión de la Generalitat, y plantearon alternativas a la 
misma, que no fueron aceptadas.

La Comunidad Educativa de Lliçà d’Amunt argumen-
ta que: 

– El descenso del censo del municipio no justifica la 
supresión de dos líneas de P3 en las escuelas del cen-
tro, pues son estas las que, por su ubicación, tradicio-
nalmente tienen un porcentaje de matriculaciones más 
elevado en el municipio, tanto al inicio como durante 
el curso.

– Se calcula que el 60% de la población censada en el 
núcleo urbano se quedaría sin plaza en la única línea que 
se ofrecería para P3 en esta zona, lo que obligaría a las 
familias a desplazarse hasta 10km para llevar sus hijos 
a otras escuelas del municipio, con el consiguiente pro-
blema de coste del transporte (que la Generalitat no cu-
bre) y logístico, sobretodo para familias con varios hijos.

– Finalmente, el Ayuntamiento defiende que el coste 
de mantenimiento de la Escola Sant Baldiri es perfec-
tamente sostenible en el marco del presupuesto muni-
cipal.

Por todo ello, el Consell Escolar Municipal de Lliçà 
d’Amunt remitió el pasado 19 de febrero un escrito a 
la Consellera de Ensenyament, en el que manifestaba 
su oposición al recorte de la oferta educativa para P3 
en el núcleo urbano del municipio, así como a la deci-
sión unilateral adoptada por el Departamento, en re-
lación a la conversión de la Escola Sant Baldiri en un 
IES, decisión que fue conocida por la prensa, y sobre 
la que el municipio no fue informado ni consultado 
previamente.

En relación a este punto, cabe recordar que en 2005, el 
entonces Departament d’Educació, manifestó por escrito 
su voluntad de construir un nuevo centro de secundaria 
en el municipio, para lo que el Ayuntamiento puso a su 
disposición dos terrenos, y realizó las obras de urbaniza-
ción necesarias para el nuevo equipamiento.

Sin embargo, en los 7 años transcurridos, la Genera-
litat no ha construido el edificio prometido, y, ante el 
aumento de alumnos de secundaria en el municipio, 
el Departament de Ensenyament se ha visto obligado 
a escolarizarlos provisionalmente en un equipamiento

municipal, cedido por el Ayuntamiento, mediante un 
convenio con la Generalitat, firmado el 22 de julio de 
2011. Convenio que se renueva anualmente y que se fi-
jó con una duración máxima de cuatro años.

A principios de 2012 los grupos municipales de Lli-
çà d’Amunt (incluido el grupo de CiU) aprobaron 
por unanimidad una propuesta conjunta, instando a 
la Generalitat a incluir en el presupuesto de 2012 la 
redacción del proyecto ejecutivo del nuevo IES, y en 
el presupuesto de 2013 la inversión necesaria para su 
construcción, petición que fue absolutamente desaten-
dida por el Gobierno de la Generalitat de CiU.

La reciente noticia sobre la decisión unilateral de la 
Consellera Rigau, de transformar la Escola Sant Bal-
diri en el IES prometido, sin consultar ni informar al 
Consell Escolar Municipal, ha sido recibida en el mu-
nicipio como una falta de responsabilidad y de respeto 
hacia la autoridad municipal (titular del equipamiento 
sobre el que recae la decisión) y hacia el resto de la 
comunidad educativa, que entiende que la capacidad 
y estructura de la actual Escola Sant Baldiri, de una 
línea, no se corresponde en absoluto con los requeri-
mientos de un IES de dos líneas, lo que cuestiona la 
calidad de la educación que se ofrecerá en el centro.

Adicionalmente, el Consell Escolar Municipal de Lli-
çà d’Amunt denuncia la disminución de la plantilla do-
cente que implican estas decisiones del Departament 
de Ensenyament, que limitará la posibilidad de refuer-
zo en materias básicas, atención a la diversidad, o di-
versificación curricular, todas ellas cuestiones impres-
cindibles para la lucha contra el fracaso escolar.

Propuesta de resolución

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

1. Mantener la oferta educativa de P3 en la Escola de 
Sant Baldiri para el curso 2013-14, garantizando su 
permanencia como centro escolar de enseñanza infan-
til y primaria en el núcleo urbano de Lliçà d’Amunt.

2. Incluir en el presupuesto 2013 de la Generalitat la 
construcción del nuevo IES para Lliçà d’Amunt, según 
el compromiso adquirido por la Generalitat con el mu-
nicipio, en el terreno previsto y ya dispuesto para este 
fin por el Ayuntamiento.

3. Garantizar los recursos necesarios, humanos y ma-
teriales, para el sistema educativo en Cataluña, de ma-
nera que la garantía de la calidad de la enseñanza en 
todos los niveles educativos, así como la lucha contra 
el fracaso escolar, sean prioridades indiscutibles para 
Gobierno de la Generalitat, pues en la actual coyuntu-
ra de dificultades económicas y financieras, y ante la 
necesidad de cumplir con los objetivos de déficit, los 
gobiernos autonómicos deben recortar en otras Con-
sellerias y partidas, antes que en aquellos gastos que
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afectan directamente al ciudadano y a nuestra socie-
dad del bienestar, como son los recursos dedicadas a la 
educación, la sanidad y los servicios sociales.

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’Escola Can 
Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00224/10

Presentació
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 3753 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del 
Partido Popular de Cataluña, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 145 i 146 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente propuesta de reso-
lución para que sea sustanciada en la Comisión de En-
señanza y Universidades.

Exposición de motivos

La Escuela Can Montllor de Terrassa lleva años pendi-
ente de un edificio propio. Desde el curso 2010-2011, 
y de forma provisional, está funcionando ubicada en 
el edificio de otra escuela, la escuela Joan Marquès, 
muy alejada de la ubicación prevista para Can Mont-
llor, lo que supone según denunció hace ya unos meses 
el AMPA de la propia escuela, un grave perjuicio lo-
gístico para las familias, con las consiguientes quejas, 
absentismo escolar y negativas a realizar inscripciones 
en una localización tan alejada.

Según el AMPA del centro el espacio cedido para Can 
Montllor es muy reducido y, por consiguiente, las acti-
vidades escolares no pueden realizarse adecuadamen-
te.

Hay que hacer notar que ya en el año 2008, el Ayun-
tamiento de Terrassa cedió a la Generalitat un terreno 
para la ubicación de Can Montllor, poniendo en marc-
ha los trámites de reparcelación, recalificación y urba-
nización necesarios.

En la Memoria de GISA del año 2010 aparece el en-
cargo y adjudicación de la obra de construcción de es-
ta escuela, a la empresa Copcisa, S.A., por 3,3 millo-
nes de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Sin 
embargo la obra no se inició.

Por ello, los acuerdos presupuestarios de 2011 y 2012 
firmados por los grupos parlamentarios de Conver-
gència i Unió y el Partido Popular de Catalunya in-
cluyeron el equipamiento educativo de Can Mont-
llor como prioritario, de manera que la Generalitat se 
comprometía por escrito a realizar, antes de finalizar 
2011 y 2012, respectivamente, un informe que evalu-
ara las necesidades y acometiera la programación de 
un número determinado de equipamientos educativos, 
entre los que se encontraba Can Montllor.

Incluso en noviembre de 2011 se aprobó, también con 
el apoyo del grupo de Convergència i Unió, un acuerdo 
unánime del pleno del Ayuntamiento de Terrassa, que 
instaba a la Generalitat a destinar la partida presupu-
estaria para comenzar la construcción del edificio de 
la escuela Can Montllor.

Finalmente, hace unos días los Servicios Territoria-
les del Departament d’Ensenyament, comunicaron al 
AMPA el cierre definitivo de la Escuela Can Montllor 
para el próximo curso.

Por tanto, en relación a la construcción de la Escuela 
Can Montllor, queda patente el incumplimiento abso-
luto de los sucesivos compromisos de la Generalitat de 
Catalunya, y en concreto del Gobierno de Convergèn-
cia i Unió, con la ciudad de Terrassa, con sus repre-
sentantes municipales y con sus ciudadanos, incluso 
contrariando los acuerdo y propuestas apoyados explí-
citamente por los grupos parlamentarios y municipa-
les de Convergència i Unió, en el Parlament de Catalu-
nya y en el Ayuntamiento de Terrassa.

Propuesta de resolución

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

1. Revocar la decisión anunciada del cierre de la Es-
cuela Can Montllor de Terrassa para el próximo curso 
2013-2014.

2. Incluir en el presupuesto 2013 de la Generalitat la 
construcción del edificio para Can Montllor, según el 
compromiso adquirido por la Generalitat con el muni-
cipio, en el terreno previsto y ya dispuesto para este fin 
por el Ayuntamiento.

3. Garantizar los recursos necesarios, humanos y ma-
teriales, para el sistema educativo en Cataluña, de ma-
nera que la garantía de la calidad de la enseñanza en 
todos los niveles educativos, así como la lucha contra 
el fracaso escolar, sean prioridades indiscutibles para 
Gobierno de la Generalitat, pues en la actual coyun-
tura de dificultades económicas y financieras, y ante 
la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit, 
los gobiernos autonómicos deben recortar en otras 
Consellerias y partidas, antes que en aquellos gas-
tos que afectan directamente al ciudadano y a nuestra 
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sociedad del bienestar, como son los recursos dedica-
das a la educación, la sanidad y los servicios sociales.

Palacio del Parlamento, 25 de febrero de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la línia 9 del metro entre 
l’estació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llo-
bregat, i l’estació de la terminal entre pistes 
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00225/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 3927 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Celestino Corbacho Chaves, dipu-
tat del Grup Parlamentari Socialista, 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 de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El tram de la Línia 9 de Metro entre l’estació de Co-
llblanc a l’Hospitalet de Llobregat i l’estació de la Ter-
minal entre pistes al Prat de Llobregat es pot posar 
en servei independentment del tram de la Zona Franca 
que connectarà amb la ZAL i el Port.

La posada en servei d’aquest tram de la línia donarà 
cobertura en transport públic d’alta capacitat a grans 
equipaments i instal·lacions com són la Fira Gran Via 
L’Hospitalet i l’Aeroport, que generen uns fluxos de 
mobilitat molt importants. En plena crisi econòmica, 
el seu endarreriment afectarà de ple al desenvolupa-
ment econòmic de L’Hospitalet de Llobregat, de l’en-
torn metropolità i de tot Catalunya, perquè significa 
que s’endarrereix una infraestructura de país de pri-
mer nivell com és la L-9 del metro, que connectarà la 
capital de Catalunya amb l’aeroport.

La Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament 
de Catalunya, en la sessió celebrada el 29 de febrer de 
2012, ja va aprovar instar el Govern de la Generalitat a 
procedir a l’obertura del Tram de la L-9 de Metro en-
tre l’estació de Collblanc a l’Hospitalet de Llobregat i 
l’estació de la Terminal entre pistes al Prat de Llobre-
gat. El mateix govern de la Generalitat s’havia com-
promès a tenir en servei aquest tram l’any 2014, com 

un dels compromisos per assolir grans esdeveniments 
com ara el Mobile World Congress.

Hem assistit amb sorpresa a l’anunci del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, Sr. Santi Vila, de l’endarreriment 
en tres anys de la posada en funcionament de la L-9 del 
metro, entre l’estació de Collblanc i l’aeroport del Prat.

El fet d’enrederir aquesta nova connexió perllonga en 
el temps externalitats negatives de mobilitat i mediam-
bientals i posposa les expectatives de creació de noves 
dinàmiques de revitalització econòmica necessàries 
per al futur del nostre país. Aquesta decisió no contri-
bueixen de cap manera a posicionar Catalunya i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona com un entorn competi-
tiu, que aposta decididament per les empreses i els tre-
balladors del territori. La mateixa Cambra de Comerç 
de Barcelona i d’altres institucions econòmiques han 
alertat en la mateixa línia.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a que procedeixi a l’obertura del Tram de la 
L-9 de Metro entre l’estació de Collblanc a l’Hospita-
let de Llobregat i l’estació de la Terminal entre pistes 
al Prat de Llobregat, el 2014, tal i com s’havia compro-
mès amb anterioritat, atesa la prioritat estratègica pel 
desenvolupament econòmic de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Celestino Corbacho Chaves, diputats, del 
GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei permanent d’hemodinàmica als 
hospitals Joan XXIII de Tarragona, Verge de 
la Cinta de Tortosa, Josep Trueta de Girona i 
Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00227/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4111 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Hor-
tènsia Grau Juan, diputada, Marc Vidal Pou, dipu-
tat, Sara Vilà Galan, diputada 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 subs-
tanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Els serveis d’hemodinàmica són fonamentals per aten-
dre infarts de miocardi. Hospitals com el Joan XXIII 
de Tarragona, l’Arnau de Vilanova de Lleida o el Josep 
Trueta de Girona compten amb un servei d’hemodinà-
mica obert de les vuit hores fins a les disset hores. Fora 
d’aquest horari les persones afectades per un infart de 
miocardi de les respectives demarcacions han de ser 
traslladades a un centre hospitalari de Barcelona que 
compti amb una sala d’hemodinàmica permanentment 
oberta.

Aquest ha estat el protocol establer fins ara que con-
vindria revisar. Els pacients afectats per un infart de 
miocardi atesos per aquest servei a l’àrea de Barcelona 
són el 60%, mentre que fora d’aquesta zona ho són el 
30%, com a conseqüència de la limitació horària en el 
servei.

En el cas de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 
aquest servei és inexistent, malgrat que és l’Hospi-
tal de referència de les Terres de l’Ebre amb una àrea 
d’actuació que abasta unes 150.000 persones i una dis-
tància de 87km amb Tarragona i 194km amb Barce-
lona.

Cal garantir el mateix grau de seguretat sanitària i de 
qualitat assistencial arreu del territori de Catalunya. 
La gravetat d’aquest tipus de malaltia fa necessari dis-
posar dels mitjans adients, en aquest cas una sala d’he-
modinàmica, per garantir l’atenció requerida en el me-
nor temps possible, reduint el màxim possible el risc 
que suposa el temps de trasllat dels pacients afectats 
des de les comarques de Tarragona, Girona o les Ter-
res de Lleida a Barcelona.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat establir un servei permanent d’hemodinàmi-
ca als Hospitals Joan XXIII de Tarragona, Verge de 
la Cinta de Tortosa, Josep Trueta de Girona i Arnau 
de Vilanova de Lleida. Aquest servei es pot garantir 
obrint les corresponents sales d’hemodinàmica les 
vint-i-quatre hores del dia o bé garantint un servei per-
manent de guàrdia fora de l’horari habitual.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Josep Vendrell Gardeñes, Hortènsia 
Grau Juan, Marc Vidal Pou, Sara Vilà Galan, diputats, 
GP ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’Escola El Castell, de Tona, i sobre el ma-
pa escolar d’aquest municipi
Tram. 250-00228/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4112 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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 Conselleria d’Ensenyament, en roda de premsa 
i sense informar prèviament a la comunitat educati-
va, ha anunciat el tancament progressiu de l’escola El 
Castell del municipi de Tona (Osona). La justificació, 
segons la Conselleria, és la davallada de la natalitat a 
la població.

Aquesta aplicació estricta de la LEC ha deixat la co-
munitat educativa sense veu ni vot en la planificació 
escolar, en aquest cas de Tona. En aquest sentit, l’es-
cola El Castell plantejava un projecte educatiu innova-
dor, amb una bona valoració per part de les famílies, 
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amb forts components humans i qualitatius, més enllà 
dels números estricte en què es basa la Conselleria.

El tancament de l’escola El Castell de Tona, disfressat 
de necessitat i d’inevitable, és una actuació més que té 
com objectiu fer desaparèixer progressivament l’oferta 
d’escola pública, i es suma al conjunt de retallades fe-
tes per l’actual 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 de la Ge-
neralitat: 

1. Mantenir oberta l’escola El Castell de Tona (Osona).

2. Consensuar amb la comunitat educativa i l’Ajunta-
ment de Tona les modificacions d’oferta de línies i ma-
pa escolar que afectin la població.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

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

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la preinscripció de P3 a l’Escola Sant Bal-
diri, de Lliçà d’Amunt, i sobre el mapa esco-
lar d’aquest municipi
Tram. 250-00229/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4113 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marta Ribas Frias, 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 Conselleria d’Ensenyament, en roda de premsa i 
sense informar prèviament a la comunitat educativa, 
ha anunciat la transformació per el curs 2013-2014 de 
l’escola Sant Baldiri de la població de Lliçà d’Amunt 
(Vallès Oriental) en un institut, amb el subsegüent tan-

cament de l’escola. La justificació, segons la Conselle-
ria, és la davallada de la natalitat a la població.

Aquesta aplicació estricta de la LEC ha deixat la co-
munitat educativa sense veu ni vot en la planificació 
escolar, en aquest cas de Lliçà d’Amunt.

El tancament de l’escola Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt, 
provocarà la incorporació de més alumnat a la resta de 
centres educatius de la població incrementant, així, la 
ràtio a aquestes escoles públiques.

El tancament de l’escola Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt 
(Vallès Oriental), disfressat de necessitat i d’inevita-
ble, és una actuació més que té com a objectiu fer de-
saparèixer progressivament l’escola pública, i es suma 
al conjunt retallades fetes per l’actual govern de la Ge-
neralitat.

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

Proposta de resolució

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

1. Mantenir oberta la preinscripció de P-3 a l’escola 
Sant Baldiri de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental).

2. Consensuar amb l’Ajuntament i la comunitat educa-
tiva les modificacions d’oferta de línies i mapa escolar 
que afectin a la població.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Marta Ribas Frias, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’anunci de tan-
cament de l’Escola Can Montllor, de Terras-
sa, i sobre la construcció del nou emplaça-
ment i la licitació i l’execució de les obres 
d’altres centres educatius d’aquest municipi
Tram. 250-00230/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4114 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt 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 
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resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

En els darrers anys, s’ha dibuixat a Terrassa (Vallès 
Occidental) un nou mapa d’equipaments escolars que 
no només ha fet front a la demanda d’escolarització 
sinó que ha permès corregir desequilibris territorials 
i socials de la ciutat. En el darrer període, però, s’ha 
produït una paralització en la construcció dels equipa-
ments educatius planificats per la Generalitat de Cata-
lunya d’acord amb el mapa educatiu consensuat amb 
l’Ajuntament de Terrassa que havia de garantir una co-
bertura adequada a la ciutadania.

Actualment l’Escola de Can Montllor, l’Escola Sala i 
Badrines, l’Institut de Les Aimerigues i l’Institut de 
Can Roca estan funcionant en instal·lacions provisio-
nal, pendents de la construcció dels edificis definitius. 
Des l’ajuntament de Terrassa s’havia vingut reclamant 
al Govern de la Generalitat, respecte aquests centres 
educatius que estan ara funcionant de forma provisi-
onal, que es prenguessin els acords necessaris per tal 
de procedir a la seva construcció definitiva donant ex-
pectatives clares de futur a les famílies i mestres im-
plicats.

El cas de l’escola de Can Montllor ha estat una situació 
extrema pel fet d’estar ubicada des del curs 2010-2011 
de manera provisional a les instal·lacions de l’Escola 
Joan Marquès Casals, força allunyada de la seva zo-
na d’influència, amb les molèsties i problemes que ai-
xò origina, i que tot i estar prioritzada, amb l’obra de 
construcció de l’edifici licitada i adjudicada es va pa-
ralitzar pel Departament d’Ensenyament la seva cons-
trucció.

En els darrers dies la Generalitat de Catalunya, a tra-
vés de la Conselleria d’Ensenyament, ha anunciat el 
tancament de l’escola de Can Montllor. La notícia ha 
causat una forta commoció i incertesa al conjunt de 
la comunitat educativa de l’escola de Can Montllor i 
frustra les expectatives generades a les famílies.

L’educació és un element fonamental per avançar i es-
tablir l’equitat entre la ciutadania, i per això aquest 
municipi ha portat a terme polítiques en aquest sentit a 
partir d’una bona planificació que ha facilitat la distri-
bució de centres per cobrir amb garanties les necessi-
tats educatives de la ciutat permetent una cohesió soci-
al importantíssima i necessària i que l’ajuntament vol 
seguir mantenint les polítiques educatives com a prio-
ritat política i social, i com a servei públic de qualitat i 
fonamental per garantir la cohesió social.

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

Proposta de resolució

1) El Parlament de Catalunya rebutja l’anunci del tan-
cament de l’Escola de Can Montllor de Terrassa (Va-
llès Occidental) i mostrar la seva solidaritat amb el 
conjunt de la comunitat educativa d’aquesta escola.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Deixar sense efecte aquesta decisió i avançar en la 
construcció de l’escola en el lloc inicialment previst.

b) Prendre els acords de govern imprescindibles pel fi-
nançament i posterior licitació i execució de les obres 
de l’Institut Les Aimerigues, de l’Institut de Can Roca 
i de l’Escola Sala i Badrines de Terrassa, actualment 
en ubicacions provisionals.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis Joan Mena Arca
Portaveu GP ICV-EUiA Portaveu adjunt GP 
ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la línia de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, 
de la Selva del Camp, i sobre el mapa esco-
lar d’aquest municipi
Tram. 250-00231/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4205 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Hortènsia Grau Juan, 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 Conselleria d’Ensenyament, en roda de premsa i 
sense informar prèviament a la comunitat educativa, 
ha anunciat el tancament progressiu de l’escola Gil 
Cristià de la Selva del Camp al Baix Camp. Així per al 
proper curs ha eliminat la única línia de P3, i l’ha tras-
lladada a l’altra escola pública «Abel Ferrater» situada 
a les afores de la població.

La justificació general de la davallada de la natalitat 
argumentada per la Conselleria, en aquest cas no ex-
plica la decisió atès què es mantenen les 3 línies, 2 pú-
bliques i una concertada, però es concentren les dues 
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línies públiques a les afores i només es manté l’oferta 
concertada en el centre del poble.

Es dóna la situació que l’escola Gil Cristià i Arbós què 
compta amb unes bones instal·lacions es va construir 
sobre uns terrenys donats, 5.000 m, pel selvatà Gil 
Cristià amb la finalitat de què s’hi construís una escola 
pública, tal i com consta en la documentació del Ple de 
l’Ajuntament del 25 de juny de 1976 i per tant si l’esco-
la es tanca, l’ajuntament hauria de revertir els terrenys 
cedits als hereus de la família per incompliment de les 
condicions de la cessió.

Cal també tenir en compte que eliminar l’oferta públi-
ca del centre de la població i concentrar-la a l’escola 
pública Abel Ferrater a les afores i amb la carretera 
de Vilaplana pel mig, beneficia directament a l’escola 
concertada religiosa Sant Rafael, el titular de les quals 
són les Filles de la Caritat, que és la única oferta cèn-
trica i de fàcil accés, vulnerant-se els principis d’igual-
tat d’oportunitats i de lliure elecció de centre.

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

Proposta de resolució

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

1. A retornar la línia de P3 a l’escola Gil Cristià i Ar-
bós, obrint per tant la preinscripció de places de P3 en 
aquest centre per al proper curs 2013-2014.

2. A consensuar amb l’Ajuntament i la comunitat edu-
cativa les modificacions d’oferta de línies i mapa esco-
lar que afectin la població.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada, del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies de P3 a l’Escola Joan Coromi-
nes, de Mataró, i el projecte de construcció 
del nou centre
Tram. 250-00232/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 4217 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

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

Estem arribant, com cada any per aquestes dates, al 
període de preinscripció escolar pel que fa als ense-
nyaments d’educació infantil de segon cicle, ensenya-
ments primaris i ensenyaments secundaris obligatoris. 
És aquest un moment de forta angoixa per les famílies 
i pels mateixos alumnes més grans.

Enguany, aquest procés a la ciutat de Mataró, i segons 
dades del mateix Ajuntament en el document lliurat 
l’octubre de l’any passat «Dades i criteris per a la pla-
nificació educativa de Mataró 2013-2020», afectarà a 
més de 1.500 nens i nenes de 3 anys que s’escolarit-
zaran en centres d’educació infantil i primària de la 
nostra ciutat, i a uns 800 nens i nenes de 12 anys que, 
trobant-se escolaritzats en centres només d’infantil i 
primària, hauran d’iniciar en un altre centre els seu 
primer curs d’Ensenyament Secundari Obligatori.

Segons el document esmentat, pel proper curs escolar 
caldria l’increment d’una línia tant en el primer nivell 
d’educació infantil com en el primer curs d’Ensenya-
ment Secundari Obligatori, per a fer front a l’escolarit-
zació de tots els infants previstos a la ciutat de Mataró.

Malgrat aquestes dades, fa uns dies, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va 
anunciar de manera unilateral el tancament de diver-
ses línies de P3 a escoles del país per al curs vinent. 
Una de les escoles afectades és el CEIP Joan Coromi-
nes. El motiu d’aquesta decisió és, segons el Departa-
ment, que el proper curs es preveu menys matricula-
cions, malgrat que la planificació de l’Ajuntament de 
Mataró no va en aquesta línia, sinó tot el contrari.

L’escola pública Joan Coromines de Mataró és una es-
cola ubicada al centre de la ciutat que va iniciar la seva 
activitat l’any 2007, fa només uns anys, basant-se en 
un model pedagògic innovador que enriqueix el sis-
tema educatiu. Com a comunitat d’aprenentatge, que 
es basa en l’aprenentatge dialògic, és una escola que 
integra i que treballa amb l’entorn, el barri i la pròpia 
ciutat.

L’escola pública Joan Coromines desenvolupa, des 
dels seus inicis, i de manera provisional la seva acti-
vitat en dos edificis diferents i antics, a l’espera que es 
fixi un calendari per la construcció de la nova escola.

Ara bé, davant aquesta decisió unilateral del Depar-
tament d’Ensenyament de tancar una línia de P3 de 
l’escola pública Joan Coromines i, per tant, menystenir 
el seu futur,

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



11 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 39

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 101

Proposta de resolució

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

1. no reduir cap línia de P3 a l’escola Joan Coromi-
nes mentre es mantinguin els increments de ràtio, es-
tablertes pel RDL 14/2012.

2. que, en el termini de 3 mesos, presenti la redacció 
del projecte executiu de l’escola Joan Coromines i el 
calendari sobre el pla d’inversió i de construcció del 
nou centre, tal i com està previst a la planificació edu-
cativa.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

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

Proposta de resolució sobre la retirada del 
Projecte de decret pel qual s’atorga a l’Insti-
tut d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia 
de la llengua occitana, aranès a l’Aran
Tram. 250-00233/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 4218 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Joan Ignasi Elena 
i Garcia, diputat, Àngel Ros i Domingo, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, 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

La creació d’una acadèmia per abordar la normativit-
zació de l’occità referencial a Aran, duta a terme sen-
se cap acord plausible amb els representants polítics i 
lingüístics de la resta d’Occitània, és una enfronta poc 
amistosa per la resta del poble occità. Una enfronta 
que només pot respondre a la prepotència i a la incom-
prensió de la realitat occitana i a la seva història.

Aquest decret vulnera un dels principis fonamentals 
del poble aranès i del seu autogovern: la seva capaci-
tat de dominar aquells afers relacionats amb la seva 
llengua i la seva cultura. En aquest sentit, l’article 7, 
que deriva parcialment al Govern de la Generalitat per 
triar els membres de la acadèmia i vulnera clarament 
aquest principi.

La nul·la participació del Ple del Consell General 
d’Aran en aquest afer, manifesta, i el desconeixement 
del actual govern del Conselh Generau manifestat en 
el Ple del dia 25 de febrer posa en evidencia l’actitud 
impròpia del Govern de la Generalitat en contra d’un 
principi fonamental de participació dels aranesos i 
dels seus representants en un afer tant important pel 
nostre poble com és la seva llengua.

Aquest decret no té en compte a aquelles persones 
que, durant aquests anys i des de la seva creació en 18 
de desembre de 2002 han format part del IEA, i hi han 
destinat el seu esforç. Ells, com a membres de la Insti-
tució, han estat del tot ignorats en aquest procés.

Aquest decret vulnera l’article 4 punt 3 de la Llei de 
l’occità, aranès a Aran que diu: «L’Institut d’Estudis 
Aranesos a de ser independent de les administraci-
ons públiques, …» Aquest article entra en contradic-
ció amb l’article 7 d’aquest decret que proposa una tria 
dels nous membres «a dit» des dels governs de la Ge-
neralitat de Catalunya i del Consell General d’Aran.

La cancel·lació de facte dels estatuts aprovats pel Con-
sell General la 11 de febrer del 2011, per retornar als 
estatuts de l’any 2006, és una burla a la democràcia i al 
Ple del Consell General d’Aran, el qual no es respecta 
en la soberania de les seves decisions.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a retirar de forma imme-
diata el Projecte de decret pel qual s’atorga a l’Institut 
d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia de la llengua 
occitana, aranès a l’Aran i s’iniciï un espai de diàleg 
per la recerca dels consensos necessaris que s’han de 
fonamentar un procés d’aquestes característiques

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Joan Ignasi Elena 
i Garcia, Àngel Ros i Domingo, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00234/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 4219 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
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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

La Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parla-
ment de Catalunya, en la sessió tinguda el 24 de no-
vembre de 2011, de la IX legislatura, va aprovar instar 
al Govern de la Generalitat a iniciar els tràmits, per a 
la construcció de l’edifici del segon institut atès l’in-
crement d’alumnes de secundaria en els terrenys del 
passeig de Sant Valeria, al barri de Can Salgot, de Lli-
çà d’Amunt, tal com demanen la comunitat educativa i 
l’Ajuntament del municipi.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Agilitzar al màxim els tràmits per iniciar els tre-
balls de redacció del projecte constructiu del segon 
Institut al municipi de Lliça d’Amunt.

2. Incloure en els pressupostos de l’exercici 2013 la li-
citació i la construcció del segon Institut al municipi 
de Lliça d’Amunt.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Jordi Terrades i Santacreu, dipu-
tats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la ràtio d’alum-
nes i el nombre d’aules de P3 a les escoles 
públiques d’Esplugues de Llobregat i so-
bre la revisió dels concerts amb les escoles 
concertades d’aquest municipi
Tram. 250-00235/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 4220 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Eva Granados Galiano, 
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

Amb data 11 de febrer de 2013, el Departament d’En-
senyament de la Generalitat es reuneix amb l’Ajunta-
ment d’Esplugues de Llobregat per tal de comunicar 
l’oferta d’escolarització pel proper curs a la ciutat.

En aquesta reunió, els responsables del Govern en 
matèria d’educació comuniquen l’oferta de 16 grups 
d’educació infantil de 3 anys (8 a l’escola concertada 
i 8 a l’escola pública). Els vuit grups de l’escola públi-
ca representen una reducció de dos grups respecte el 
curs actual i de tres respecte del curs 2011-2012. Això 
suposa el tancament de la segona línia de les escoles 
Isidre Martí, Folch i Torres i Joan Maragall, així com 
que alguns centres o possiblement tots, tindran una rà-
tio de més de 25 alumnes per aula sense tenir en consi-
deració l’alumnat amb necessitats educatives especials 
(NEE), ni de matrícula viva (nouvinguts/des al llarg 
del curs).

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

Proposta de resolució

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

1) que en cap cas es superi la ràtio de 25 alumnes per 
aula als P3 de cap escola.

2) replantejar-se el nombre d’aules de P3 públiques 
que s’oferten per tal d’afavorir que les famílies puguin 
triar l’escola pública més propera o que desitgen pels 
seus fills/es.

3) revisar els concerts de les escoles concertades de la 
ciutat d’Esplugues de Llobregat.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Eva Granados Galiano, diputada, 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia de les subvencions per a la rehabilitació 
d’edificis atorgades a les comunitats de ve-
ïns del barri del Congost, de Granollers
Tram. 250-00236/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 4221 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
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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

Dins de les actuacions incloses en el «Pla de Barris» 
del barri del Congost a la ciutat de Granollers, hi va 
haver un seguit d’actuacions de rehabilitació d’edifi-
cis. A dia d’avui, moltes de les comunitats de veïns no 
han rebut les subvencions compromeses per la rehabi-
litació. Molts dels veïns son pensionistes i/o persones 
amb recursos econòmics escassos. Aquest deute, que 
ascendeix a 142.638,91 euros, els ocasiona molts pro-
blemes.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta al Govern de la Ge-
neralitat a transferir les subvencions per la rehabilita-
ció d’edificis compromeses amb les comunitats de ve-
ïns del barri Congost de la ciutat de Granollers, i que 
encara no s’han fet efectives, en el termini màxim de 
60 dies.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
i la posada en marxa de l’Escola Cau de la 
Guineu, de Corbera de Llobregat
Tram. 250-00237/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 4222 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Eva Granados Galiano, 
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

El mes de juny de 2008 s’inicia la quarta escola d’in-
fantil i primària de Corbera de Llobregat, l’Escola Cor-
bera 2000, amb la intenció d’encetar el curs 2008/09. 
Donat que les obres no van ser finalitzades, les classes 

comencen incorporant els grups d’alumnes a l’Escola 
El Corb de Corbera de Llobregat, espai que comparti-
ran amb mòduls fins el mes de febrer 2009. És llavors 
quan s’inaugura l’edifici d’un nou equipament a on es 
traslladen uns setanta alumnes, rebent l’edifici el nom 
de Escola Cau de la Guineu.

El projecte inicial preveu dues fases: infantil i primà-
ria. L’edifici construït és el corresponent a la part in-
fantil, nou aules més altres serveis, en una estructura 
de tres plantes; restant pendent la construcció de la II 
Fase del projecte destinada al cicle de Primària.

El mes d’octubre 2011, el Director General dels SSTT 
del Departament d’Ensenyament Sr. Josep Maria Pé-
rez, informà als pares dels alumnes de l’escola de la 
construcció de l’edifici de primària durant l’any 2012.

En data 21 de novembre 2011, el Sr. Pérez convocà 
una reunió amb l’Ajuntament de Corbera on va infor-
mar al Regidor d’Ensenyament de la impossibilitat de 
la construcció de l’edifici i la instal·lació d’un mòdul 
prefabricat. En aquest sentit, trasllada aquesta infor-
mació en una reunió amb l’equip directiu del centre, 
representants de l’AMPA, l’Alcalde i el regidor d’ense-
nyament comunicant la instal·lació del mòdul pel pro-
per curs 2012-2013 i ajornant la construcció fins l’any 
2013.

Per al curs 2012-2013, l’Escola Cau de la Guineu 
compta amb cinc aules de primària i quatre d’infantil. 
La instal·lació no compta amb cuina pròpia, gimnàs, 
biblioteca, aula d’informàtica ni pati pels alumnes de 
primària. Aquest curs ja tindrà 192 alumnes.

Vista la trajectòria dels alumnes d’aquesta escola, els 
seus alumnes tenen un greuge comparatiu amb altres 
infants del municipi i una greu afectació al seu desen-
volupament personal.

La situació en la què es troben els nens i nenes de l’Es-
cola Cau de la Guineu és límit tot i que cal posar en 
valor la tasca que realitza l’equip pedagògic del centre, 
així com la paciència i el treball de suport que realit-
zen els pares i mares dels alumnes.

Els pares i mares valoren molt especialment la línia 
pedagògica de l’Escola «Cau de la Guineu», el qual 
s’ha posat de manifest en el fet que, malgrat la dava-
llada de la natalitat, s’ha mantingut el nombre de pe-
ticions de matrícula per a aquesta escola. La demanda 
de places permetia obrir dues línies per al curs 2011-
2012, cosa que no va ser possible per qüestions d’espai.

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

Proposta de resolució

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

1. Garantir els recursos per a la construcció de la II 
Fase de l’Escola Cau de la Guineu de Corbera de Llo-
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bregat en la seva totalitat, en el pressupost de la Gene-
ralitat per al 2013.

2. Garantir la total i òptima posada en marxa de l’Es-
cola Cau de la Guineu durant el curs vigent.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Eva Granados Galiano, diputada 
del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’ampliació i els 
horaris de batxillerat de l’Institut Els Palla-
resos
Tram. 250-00238/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 4223 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, di-
putat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Des dels ajuntaments de Perafort, el Catllar, la Secui-
ta i Els Pallaresos, juntament amb l’IES Els Pallare-
sos s’ha demanat al Departament d’Ensenyament que, 
a partir del curs vinent, es pugui cursar el batxillerat 
al centre.

Atès que la resposta del Departament d’Ensenyament 
ha estat positiva amb la condició de que l’horari del 
batxillerat sigui de tarda, iniciant-se les classes a les 
15 hores i prolongant-les fins a les 21 hores, per tal 
de poder aprofitar les instal·lacions de l’IES, sense la 
necessitat d’ampliar les instal·lacions amb mòduls pre-
fabricats.

Atès que considerem que aquest horari proposat van 
en perjudici del rendiment dels alumnes, de la conci-
liació familiar i de qualsevol activitat extraescolar que 
els alumnes puguin realitzar.

Atès el recolzament rebut de les AMPAS de les es-
coles adscrites, i valorada la resposta de la ciutadania 
amb la recollida de signatures duta a terme.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Que els alumnes dels municipis de Perafort, el Cat-
llar, la Secuita i Els Pallaresos puguin cursar els estu-
dis de batxillerat a l’IES Els Pallaresos en horari de 
matí (de 8 a 15 hores)

2. Oferir una solució definitiva a la sobreocupació que 
pateix l’IES els Pallaresos, i que aquesta solució no 
comporti la pèrdua d’espais importants i necessaris 
per l’educació dels nostres joves estudiants, ni l’esta-
bliment d’un torn de tarda que faci trontollar la vida de 
les famílies dels nostres municipis.

3. Preveure en els pressupostos per al 2013 com a pri-
oritat immediata i urgent l’ampliació de l’Institut Els 
Pallaresos per encabir el batxillerat en torn de matí 
amb normalitat i igualtat de condicions.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo, Xavier Sabaté i Ibarz, diputats, del 
GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aturada de 
l’expedient de regulació d’ocupació d’Ercros 
i el garantiment del futur laboral de Flix i la 
Ribera d’Ebre
Tram. 250-00239/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 4226 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat, Núria 
Ventura Brusca, diputada del Grup Parlamentari Soci-
alista, 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 d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La llarga i profunda crisi econòmica que estem patint 
en l’actualitat està tenint un impacte injust i molt nega-
tiu en els treballadors i treballadores d’aquest país. Un 
impacte que es va agreujar amb l’aprovació del Reial 
Decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents 
per a la reforma del mercat laboral, ja que està pro-
vocant una degradació de les condicions laborals, la 
precarització del treball, la reducció salarial, així com 
l’afebliment de les relacions laborals entre les empre-
ses i els representants dels treballadors. Però, sobretot 
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l’augment d’acomiadaments i tancament d’empreses 
degut a la facilitat que permet la llei a l’hora de por-
tar-los a terme.

En aquest context, l’empresa Ercros ha anunciat la se-
va voluntat de presentar un ERO que afectaria 156 tre-
balladors dels 207 que treballen a la fàbrica de Flix. 
De confirmar-se aquesta intenció, tal i com posa de 
manifest la resolució aprovada per l’Ajuntament de 
Flix per unanimitat de tots els seus membres el pas-
sat dijous 21 de febrer, ens trobaríem davant el pitjor 
escenari des que la fàbrica va obrir a la Ribera d’Ebre 
el 1897.

Aquest fet significaria el desmantellament de la major 
part de l’estructura productiva a Flix i la condemna al 
tancament total de la factoria a curt termini. A més, 
l’impacte sobre la producció fa que l’afectació vagi 
molt més enllà dels treballadors d’Ercros, repercutint 
sobre les empreses auxiliars, un nombre no menor de 
80 treballadors (majoritàriament autònoms), així com 
també a altres sectors productius i de serveis. Aquesta 
situació suposaria un nou cop mortal a l’economia de 
Flix, la Ribera d’Ebre i les comarques veïnes.

Davant la preocupació per la situació dels treballadors 
i treballadores de l’empresa ERCROS i del futur eco-
nòmic de Flix, la Ribera d’Ebre i les comarques ve-
ïnes, el Grup Parlamentari Socialista presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució

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

1. Exigir a Ercros la paralització de la presentació de 
l’ERO fins haver avaluat suficientment la mesura i les 
possibles alternatives viables per a l’empresa.

2. Iniciar de manera urgent les accions necessàries per 
la redacció d’un pla que garanteixi el present i futur la-
boral i econòmic de Flix i la Ribera d’Ebre.

Palau del Parlament, 26 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero 
Llano, Xavier Sabaté i Ibarz, Núria Ventura Brusca, 
diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la paralització i 
la suspensió dels desnonaments
Tram. 250-00240/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 4489 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Parlón i Gil, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, 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

Recentment s’ha admès a tràmit al Congrés dels Di-
putats la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la 
Proposició de Llei de regulació de la dació en paga-
ment, de la paralització dels desnonaments i del llo-
guer social, que va ser recolzada per quasi 1,5 milions 
de signatures de ciutadans i ciutadanes d’arreu de l’Es-
tat, entre les quals molts milers de catalans i catalanes. 
Tanmateix el Congrés ha acordat, a més de prendre en 
consideració la proposició de llei derivada de la ILP, la 
seva tramitació per la via d’urgència. I prèviament ja 
es trobava en tramitació en aquesta mateixa Cambra 
el projecte de llei de mesures urgents del Govern de 
l’Estat per a reforçar la protecció dels deutors hipo-
tecaris, procedent del Decret-Llei 27/2012, de 15 de 
novembre.

Des de l’any 2007, any en què va esclatar la crisi, fins 
a dia d’avui, el nombre d’execucions hipotecàries a 
l’Estat espanyol ha superat les 400.000. Per exemple, 
només en l’últim trimestre de l’any 2012 s’han comp-
tabilitzat 19.324 execucions hipotecàries a Espanya, i 
d’aquestes, 3.879 a Catalunya. La crisi hipotecària i 
el creixement continu de les execucions hipotecàries 
han generat una important protesta i demanda social, 
articulada a través de diferents moviments ciutadans 
i compartida per la majoria del teixit associatiu pre-
sent als barris i ciutats del país que generen importants 
xarxes de solidaritat i reclamen solucions valentes i 
efectives per salvar a les persones d’aquesta perversa 
situació.

També els nostres alcaldes i alcaldesses socialistes 
han dut a terme diferents iniciatives en aquesta línia 
com deixar de treballar amb les entitats financeres 
que promouen desnonaments, posar en marxa oficines 
d’assessorament i mediació o forçar els bancs a posar 
en lloguer social els seus pisos buits. El PSC defensa 
un canvi legislatiu urgent, que adapti el marc legal a la 
realitat social i que doni resposta a les necessitats dels 
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ciutadans i ciutadanes afectades, permetent la dació en 
pagament i el lloguer social i l’aturada dels desnona-
ments.

En aquest context, seria incomprensible que es produ-
ïssin més desnonaments, si hi ha la més mínima pos-
sibilitat que, en el temps raonable que suposa una tra-
mitació per la via d’urgència, s’articulin solucions per 
a les persones, deutores de bona fe, que es trobin afec-
tades per l’amenaça d’un desnonament.

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

Proposta de resolució

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

1. Exigir al Govern de l’Estat que, amb caràcter d’ur-
gència, decreti normes que facultin els jutges a paralit-
zar i suspendre els desnonaments dels habitatges fami-
liars, sigui derivat d’un crèdit hipotecari o d’un lloguer 
per manca de pagament per motius de caràcter econò-
mic degudament justificats i amb efectes immediats, 
mentre es trobi en tràmit parlamentari la Iniciativa Le-
gislativa Popular sobre la Proposició de Llei de regu-
lació de la dació en pagament, la paralització dels des-
nonaments i el lloguer social, i no hagi entrat en vigor 
la llei que s’aprovi com a resultat d’aquesta tramitació.

2. Exigir al Govern de l’Estat que adopti les mesures 
conduents a que, durant el temps que duri la moratò-
ria, no s’apliquin al deute meritat interessos de demo-
ra.

3. Fer la màxima difusió de l’existència d’aquesta mo-
ratòria, a fi d’assegurar el seu coneixement i com-
prensió per part de les persones, entitats, institucions 
i òrgans judicials que poden intervenir en aquests pro-
cessos.

Palau del Parlament, 27 de febrer de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Núria Parlón i Gil, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el CAP L’Arboç
Tram. 250-00241/10

Presentació
grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 4490 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
diputada, Teresa Vallverdú i Albornà, diputada del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-

lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent sobre el CAP de l’Arboç, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La població del Baix Penedès ha crescut molt al llarg 
dels darrers anys, i s’ha creat una constel·lació d’ur-
banitzacions que dificulten la coordinació de gran di-
versitat de serveis. A més, molta de la nova població 
d’aquesta comarca no està empadronada als municipis 
que la formen, i es tracta d’una població amb una mit-
jana d’edat avançada. Cal tenir en compte també que 
aquestes poblacions no disposen de serveis públics que 
puguin ser utilitzats per als desplaçaments urgents.

Tenint present aquestes particularitats, cal saber que 
el CAP de l’Arboç dóna servei a 15.000 veïns de la co-
marca dels municipis de l’Arboç, Banyeres, Llorenç, 
Sant Jaume dels Domenys i Castellet i la Gornal. Com 
a conseqüència del fet que el servei nocturn d’urgènci-
es del CAP de l’Arboç ha estat tancat, aquesta població 
ha de desplaçar-se a l’hospital del Vendrell, que només 
disposa d’un servei d’ambulàncies format per una am-
bulància que dóna servei durant 24 hores, i una altra 
que només està operativa durant 12 hores.

Analitzant aquests fets, cal assegurar que tota la pobla-
ció tingui garantit l’accés al servei d’urgències nocturn.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Que els Serveis Territorials treballin amb el perso-
nal del CAP i l’Ajuntament de l’Arboç per trobar una 
solució que, amb la mateixa disponibilitat de recursos, 
permeti mantenir el servei d’urgències el màxim d’ho-
res possibles.

2. Garantir que el servei d’ambulància que depèn de 
l’Hospital del Vendrell cobreixi tota la població afec-
tada per tal que puguin rebre els serveis necessaris.

3. Restablir el servei nocturn d’urgències tan aviat 
com la disponibilitat pressupostària ho permeti.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Alba Vergés i Bosch, 
Teresa Vallverdú i Albornà, diputades, del GP d’ERC
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places de bombers
Tram. 250-00242/10

Presentació
grup Parlamentari de Ciutadans, juntament amb un 

altre diputat del grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 4493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

Matías Alonso Ruiz, diputado, Jordi Cañas Pérez, por-
tavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acu-
erdo con lo que establecen los artículos 145 y 146 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
propuesta de resolución para que sea sustanciada en la 
Comisión de Interior.

Exposicion de motivos

El cuerpo de bomberos de la Generalitat ha sido incre-
mentado en sus efectivos de forma más o menos regu-
lar desde el año 1998. A pesar de la entrada de nuevos 
bomberos durante todos estos años, las cifras globales 
de efectivos que hoy están prestando servicio a los ciu-
dadanos no han aumentado considerablemente, debido 
básicamente a las jubilaciones y las segundas activida-
des de bomberos que por diferentes motivos no pue-
den seguir su actividad operativa habitual.

Si no se convocan nuevas plazas de bombero durante 
el presente y el siguiente año, se producirá una reduc-
ción de los efectivos del cuerpo de bomberos, lo que 
supondrá una merma de la seguridad en las interven-
ciones y una menor capacidad de respuesta en caso de 
emergencia.

Actualmente en el cuerpo de bomberos de la Genera-
litat existe una deficiencia muy importante de mandos 
intermedios. Esta grave deficiencia hace que muchas 
de las intervenciones de los bomberos se deban resol-
ver sin la debida coordinación de mandos intermedios, 
tales como cabos y sargentos. Esta falta de coordina-
ción al final se convierte en una reducción de la segu-
ridad para los bomberos y en falta de eficiencia en al-
gunos de estos servicios.

Además, debido a una obsoleta Ley de Bomberos, la 
cual data del año 1994, en la actualidad tenemos dos 
escalas diferentes de bomberos, los bomberos de es-
cala básica (grupo D) y bomberos de escala técnica 
(grupo C). Los bomberos de escala básica, según la 
Ley de Bomberos en vigor, no pueden hacer funciones 
de mando ni funciones de primeros auxilios, funcio-
nes reservadas para los bomberos de escala técnica, 
con más experiencia y la superación de una promoción 
interna. Pero debido a la falta de previsión del Depar-
tament d’Interior, en la actualidad en diversos parques 
de bomberos de Cataluña como Llançà, Sant Boi de 
Llobregat, Roses, y otros, bomberos de la escala bási-

ca están haciendo funciones de mando y de primeros 
auxilios, ya que no hay suficientes mandos ni bombe-
ros de la escala técnica en esos parques. Esto es un 
gravísimo incumplimiento de la Ley actual que en cu-
alquier momento puede acabar con una denuncia a la 
Generalitat.

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a

1. Convocar, en el año 2013, 100 plazas de bombero de 
nuevo acceso, y la convocatoria en promoción interna 
de 180 plazas de bombero de escala técnica, DE 85 
plazas de cabo, 30 plazas de sargento, y de 15 plazas 
de oficial

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2013

Matías Alonso Ruiz Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s Portavoz del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre el Cos de Bom-
bers
Tram. 250-00243/10

Presentació
grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 4501 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat, Jordi Cañas Pérez, porta-
veu del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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’Interior.

Exposició de motius

Tot i les convocatòries gairebé anuals dutes a terme 
des de l’any 1998 en endavant, el Cos de Bombers de 
la Generalitat ha crescut molt poc en qüestió d’efectius 
humans absoluts. La entrada de personal no ha supo-
sat un augment important dels bombers que realitzen 
guàrdies en els parcs, degut a les jubilacions, els bom-
bers en segona activitat, l’obertura de nous parcs (amb 
la consegüent redistribució dels efectius), i la creació i 
desplegament de les necessàries especialitats (GRAF, 
GRAE, i altres). Per tant, és necessari que continuïn 
aquestes convocatòries per tal de no reduir de mane-
ra perillosa els efectius que cada dia protegeixen als 
ciutadans de Catalunya.

A més, en molts parcs de bombers no hi ha comanda-
ments; tot i les últimes promocions internes a capo-



11 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 39

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 108

ral i sergent, no s’han cobert les necessitats del nostres 
servei. I tothom pot intuir que la manca de coman-
daments pot portar a situacions perilloses per manca 
d’organització (com va ser el cas de l’accident d’Horta 
de Sant Joan).

La manca de promoció interna a bombers de grup C 
està provocant que molts bombers de la categoria in-
ferior hagin de fer de comandament i realitzar tasques 
de suport sanitari, quan segons la Llei de Bombers ac-
tual, no tenen atribuïdes aquestes tasques. La Gene-
ralitat podria arribar a ser denunciada per aquest fet.

La Comissió Parlamentària que va investigar l’acci-
dent d’Horta de Sant Joan, amb resultat de cinc bom-
bers morts, va instar al Govern a adoptar una sèrie de 
mesures, tant en l’àmbit de la prevenció d’incendis fo-
restals, com en l’extinció d’incendis forestals. D’aques-
tes últimes, les que afecten al Cos de Bombers, molt 
poques s’han portat a terme gairebé dos anys desprès 
del dictamen d’aquella comissió.

No hi ha definit un projecte clar de futur en el Cos de 
Bombers. Cal renovar la Llei de Bombers, i redactar el 
reglament, cosa que no s’ha fet mai. Cal que el Govern 
digui què espera del bombers. Cal redefinir la cartera 
de serveis. Tot això i més s’hauria de deixar clar i per 
part del Govern. Cal establir un rumb en el Cos de 
Bombers, i que aquest no depengui dels govern futurs 
ni de majories parlamentàries.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Ordenar els efectius de bombers per a poder cobrir 
tot el territori català, per tal de que cap comarca esti-
gui sense parc de bombers professional.

2. Programar l’ingrés dels prop de 350 bombers que 
manquen per tal de garantir la seguretat en tot el ter-
ritori.

3. Modificar l’Article 4 de la Llei 5/1999, de 12 de ju-
liol, de modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, 
de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’in-
cendis i de salvaments de Catalunya, per tal que els 
bombers de l’escala bàsica puguin accedir als dos anys 
a l’escala tècnica de manera automàtica, i així poder 
prestar la assistència sanitària amb totes les garanties 
legals per als bombers i de seguretat per als ciutadans.

4. Implementar les mesures més importants de les 40 
que va proposar la comissió del foc d’Horta de Sant 
Joan.

5. Renovar la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació 
dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de sal-
vaments de Catalunya 

6. No penalitzar els bombers amb retallades superiors 
a les generals per a tot el personal de la Generalitat.

7. Excloure els cossos de seguretat i emergència del lí-
mit de tres mesos per a percebre el 100% del sou per 
baixa per malaltia comú.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013

Matías Alonso Ruiz Jordi Cañas Pérez
Diputat del GP de C’s Portaveu del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre de places de mossos d’esquadra de 
l’àrea regional de recursos operatius
Tram. 250-00244/10

Presentació
grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 4502 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Matías Alonso Ruiz, diputat, Albert Rivera Díaz, pre-
sident del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de reso-
lució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La situació a les demarcacions de Lleida en matèria 
de seguretat es troba en un moment molt crític. En re-
lació al cos dels Mossos d’Esquadra, es preveu que 
aquest mes de juny surti una convocatòria de provi-
sió d’agents de l’especialitat de Protecció de Persones 
i Bens, l’anomenada ARRO (Àrea Regional de Recur-
sos Operatius).

És possible que durant 2012 tan sols s’incrementi en 1 
plaça els agents destinats a Lleida, però en canvi s’ofe-
reixen 33 places a Tarragona, 13 a Tortosa, 18 a Man-
resa, 24 a Girona, 74 a Barcelona o 50 a Granollers. 
S’argumenta que a Lleida ja hi ha tots els agents que 
fan falta i pel contrari, a la resta de llocs encara no es-
tà del tot cobert. Això contrasta amb les dades que el 
percentatge d’agents destinats a aquestes funcions del 
total d’agents destinats a la Regió Policial de Ponent, 
ja que a la regió de Ponent i del Pirineu hi haurà una 
cobertura d’entre un 4,5 i el 6,5% d’agents a ARRO, en 
contra del 7 i el 9-10% d’agents a les regions policials 
de Tarragona, Terres de l’Ebre, Manresa, Metropolita-
na Sud, Nord i Barcelona ciutat.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent: 
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Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu total re-
colzament a l’Àrea Regional de Recursos Operatius 
del cos dels Mossos d’Esquadra de la demarcació de 
Lleida i es solidaritza amb les seves reivindicacions

2. El Parlament de Catalunya insta al Departament 
d’Interior a augmentar el nombre de places de Mossos 
d’Esquadra de de l’especialitat de Protecció de Perso-
nes i Béns convocades durant l’any 2012 a Lleida, per 
tal que la convocatòria de noves places d’aquest cos si-
gui proporcional a les necessitats de seguretat del ter-
ritori 

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013

Matías Alonso Ruiz Albert Rivera Díaz
Diputat del GP de C’s President del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre l’organització 
del sistema sanitari
Tram. 250-00245/10

Presentació
grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 4542 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

José Manuel Villegas Pérez, diputat, Jordi Cañas Pé-
rez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
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

La no aplicació de l’estructura prevista a la Llei d’Or-
denació Sanitària de Catalunya (LOSC) pel nostre Sis-
tema Nacional de Salut (SNS) ha generat, entre d’al-
tres; un abandó de responsabilitats de planificació i 
direcció del Servei Català de la Salut (SCS), inclosa 
la no estructuració del «model xarxa», incomplint la 
LOSC i els propis decrets de creació d’un sistema inte-
gral (SISCAT); un augment continu d’entitats de pro-
visió de serveis sanitaris, amb més de 112 empreses 
privades involucrades; i un model territorial pròxim 
però desequilibrat en població, serveis i finançament.

Es fa per tant absolutament necessari que es facin pú-
blics tots els contractes i convenis subscrits entre el 
CatSalut i les empreses proveïdores i prestatàries de 
serveis sanitaris.

Per aquests motius, el grup Parlamentari de Ciutadans 
presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Fomentar i assegurar la plena transparència sobre 
totes les dades d’activitat i econòmiques dels contrac-
tes i convenis subscrits entre el CatSalut i les empre-
ses proveïdores i prestatàries de serveis sanitaris, amb 
identificació dels centres i entitats on es generen. Tan-
mateix, l’explicació dels indicadors que s’hi elaborin 
han de ser d’accés públic, creïbles, comparables i fà-
cilment interpretables

2. Redefinir el nostre Sistema Nacional de Salut (SNS) 
mitjançant una adscripció contractual al Servei Català 
de la Salut - segons lo establert en l’art. 5 de la LOSC 
- d’entitats públiques i, si són privades, que jurídica 
o estatutàriament no puguin distribuir beneficis entre 
propietaris i/o directius

3. Fomentar i monitoritzar, per part de les entitats 
prestatàries de serveis sanitaris, transparència plena i 
compromisos contractuals sobre: 

a. Lleialtat als principis informadors del nostre sis-
tema (LOSC art 2, LGS art 3), particularment en les 
qüestions relatives a no generació de demanda inne-
cessària, promoció i prevenció en salut i cohesió soci-
al. Indicadors controlables

b. Les incompatibilitats dels càrrecs d’aquestes enti-
tats

c. Adaptació a un model comú de gestió corporativa en 
relació als professionals i al sistema d’informació sani-
tari i de salut del SNS

d. Adopció obligada de pautes i instruments a establir 
pel SCS per afavorir sinèrgies, concentrar terciarisme, 
fusionar serveis d’especialitats clíniques, administrati-
us, de tractament de la informació i logístics

e. Límits en l’endeutament

f. Sancions a entitats o persones per incompliments en 
aquest contracte

4. Fomentar i monitoritzar, per part del Sistema Català 
de Salut i de les agències existents en el Sistema Naci-
onal de Salut, normes publicades al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya sobre: 

a. Rendició de comptes del sistema amb les pautes de 
transparència detallades al punt 3 i indicadors asso-
ciats als principis informadors esmentats, en particu-
lar el referit a l’articl2 2.f de la LOSC, que contempla 
mesures sobre «Equitat i superació de les desigualtats 
territorials o socials per a la prestació dels serveis sa-
nitaris»

b. Reforma del model de concerts i dels seus paràme-
tres econòmics per assolir el mateix principi
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c. Necessitat de planificar i complir i fer complir lo 
planificat, també amb els corresponents indicadors i 
resultats

d. No renovació de concerts de prestació serveis amb 
entitats que no puguin o no vulguin signar un contrac-
te d’adscripció al SCS o l’incompleixin

5. Reformar el model territorial i de cooperació o inte-
gració de serveis, per tal que 

a. El principi de l’art 2, apartat f de la LOSC, ara 
transcrit, sigui assolible de forma eficient i controlable 
per la ciutadania. Per aquests efectes és necessari que 
les regions, territoris i/o sectors sanitaris coincideixin 
amb demarcacions electorals o agrupacions clares de 
les mateixes

b. L’atenció primària pugui exercir eficientment la se-
va funció de protagonista en la gestió de la demanda 
assistencial de la ciutadania

6. Impulsar pautes d’autonomia de gestió dels cen-
tres i serveis dins d’una mateixa entitat compatibles 
amb pautes de generació de sinèrgies per a les que, per 
l’adequada utilització dels mitjans tècnics disponibles, 
pot ser convenient la fusió d’entitats.

7. Reformar el model de participació d’entitats, cen-
tres, professionals sanitaris, altres treballadors de la 
sanitat i ciutadania en els òrgans de direcció o partici-
pació del nostre Sistema Nacional de Salut que respon-
gui a un model de participació democràtica

8. Anul·lar de forma immediata de les normes que con-
tradiuen aquests propostes 

9. Prendre en consideració les reformes proposades a 
«l’Informe Vilardell» 2005 i els continguts de les co-
missions de treball recentment presentats del Fòrum 
de la Professió Mèdica

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013

José Manuel Villegas Pérez Jordi Cañas Pérez
Diputat del GP de C’s Portaveu del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre les interven-
cions oncològiques, la disponibilitat de sa-
les d’operacions i el servei d’urgències de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 250-00246/10

Presentació
grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 4545 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

José Manuel Villegas Pérez, diputado, Jordi Cañas Pé-
rez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 
146 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución para que sea sustanci-
ada en la Comisión de Salud.

Exposición de motivos

En las últimas fechas se han tenido que cancelar ope-
raciones de enfermedades graves porque no había sufi-
cientes camas para ingresar a los pacientes en el Hos-
pital Universitario de Bellvitge, donde en una semana 
se tuvieron que cancelar cinco intervenciones de On-
cología programadas desde hacía varias semanas. Mi-
entras tanto, en una planta del citado centro hospita-
lario, todo un ala estuvo cerrada debido a que no hay 
presupuesto para abrirla de forma urgente.

Hace tan sólo unos meses y dados los recortes del pre-
supuesto en este área, el conseller de Salud, Boi Ruiz, 
precisó que las intervenciones de oncología y del co-
razón y las más graves seguirían teniendo prioridad. 
Sin embargo, las cinco intervenciones de cirugía onco-
lógica se retrasaron porque no había suficientes camas 
para ingresar a los pacientes.

Debido a esta situación, y debido a la constante falta 
de previsión del Departament de Salut, el grupo parla-
mentario de Ciutadans presenta la siguiente 

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Gene-
ralitat a adoptar las siguientes medidas en el Hospital 
Universitario de Bellvitge 

– Reprogramar de forma inmediata todas las interven-
ciones oncológicas atrasadas 

– Proveer todos los medios humanos y materiales ne-
cesarios para el correcto funcionamiento de todos los 
servicios hospitalarios, en especial la asignación de 
camas disponibles para las personas ingresadas 

– Reabrir de forma inmediata todos los quirófanos 

– Tomar todas las medidas necesarias para evitar la 
congestión, la sobrecarga o el cierre de los quirófanos 
disponibles 

– Tomar todas las medidas necesarias para evitar el 
colapso de los servicios de urgencias 

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2013

José Manuel Villegas Pérez Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s Portavoz del GP de C’s 
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Proposta de resolució sobre la publicació 
dels contractes amb els proveïdors i presta-
taris de serveis sanitaris i dels informes de la 
Central de Resultats
Tram. 250-00247/10

Presentació
grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 4547 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlamento

José Manuel Villegas Pérez, diputado, Jordi Cañas Pé-
rez, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 
146 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución para que sea sustanci-
ada en la Comisión de Salud.

Exposición de motivos

La transparencia en la gestión de los servicios sanita-
rios públicos y en las relaciones entre los organismos 
dependientes del Servei Català de la Salut y las empre-
sas proveedoras y prestatarias de servicios sanitarios 
es un elemento imprescindible para el correcto funci-
onamiento del sistema público de salud en Cataluña y 
para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de la 
gestión del sistema. 

Asimismo, la constitución de la Central de Resultados 
es fundamental para establecer un sistema transparen-
te de medida y evaluación de los resultados alcanza-
dos por los diferentes agentes que integran el modelo 
sanitario público en Cataluña, facilitando así la ins-
tauración de un sistema coordinado de evaluación de 
resultados sobre la base de criterios de transparencia.

Por estos motivos, el Grupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

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

1. Que haga públicos todos los contratos y convenios 
suscritos entre todos los organismos dependientes del 
Departament de Salut con las empresas proveedoras y 
prestatarias de servicios sanitarios

2. Que haga públicos todos los informes anuales de la 
Central de Resultados de la red sanitaria de utilización 
pública, con el objetivo de medir, evaluar y difundir 
los resultados conseguidos en el ámbito de la asisten-
cia sanitaria por los diversos agentes integrantes del 
sistema sanitario público.

3. Los datos publicados de medición y evaluación de 
resultados de la red sanitaria de utilización pública de-
ben incluir en las columnas de evaluación de centros 

evaluados la relación de nombres de todas las empre-
sas proveedoras y prestatarias de servicios sanitarios 

4. Estos informes anuales deben incluir, asimismo, da-
tos sobre

a. Calidad asistencial

b. Eficiencia 

c. Sostenibilidad económica

d. Acceso a los servicios y atención a la ciudadanía

e. Indicadores de mejora 

Palacio del Parlamento, 21 de febrero de 2013

José Manuel Villegas Pérez Jordi Cañas Pérez
Diputado del GP de C’s Portavoz del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre l’abaratiment 
del transport ferroviari de Renfe entre Lleida 
i Barcelona
Tram. 250-00248/10

Presentació
grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 4670 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Sara Vilà Galan, diputada, Salvador Mi-
là Solsona, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius 

En el decurs de les darreres setmanes han estat diver-
ses les manifestacions dels ciutadans/es, associacions 
i plataformes d’usuaris del tren, responsables polí-
tics i institucionals a Lleida, els que han manifestat el 
seu rebuig als preus abusius que suposen els bitllets 
d’Avant i AVE Lleida-Barcelona. Fins i tot amb clars 
greuges comparatius respecte al trajecte Girona-Bar-
celona.

Són diverses les tipologies d’usuaris que necessiten 
fer ús d’aquest transport públic i amb la destrucció de 
llocs de treball a la nostra província la mobilitat de 
persones per motius laborals augmenta cada dia més. 
Especialment però hi ha un col·lectiu que requereix 
una atenció específica que són els estudiants. La nos-
tra província perd gent jove i talents a marxes forçades 
bé per què no troben una oportunitat laboral bé perquè 
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els preus del transport no els permeten retornar amb 
freqüència. És imprescindible per al nostre desenvolu-
pament garantir que els nostres joves conservin el seu 
vincle amb Lleida per evitar una demografia envellida, 
gens qualificada i sense futur.

Els trens habitualment més utilitzats (per raons bàsi-
cament econòmiques) són els Regionals (Catalunya 
Express i similars) o bé els Avant. Els Regionals de 
Renfe són trens que tarden –en funció del vehicle– en-
tre dues hores i mitja i, tot ser més econòmics ara tam-
bé resulten a més d’ineficaços, cars pel seu constant 
augment de preu. Actualment, un bitllet senzill té un 
preu excessivament alt si es té en compte el temps que 
triguen i les poques comoditats que ofereixen. De ve-
gades aquests trens van tan plens que s’hi troben pas-
satgers asseguts a terra, fet que és del tot inadmissible 
i atempta clarament contra els drets dels consumidors.

El preu de l’Avant en menys de dos anys ha augmen-
tat substantivament per bitllet senzill. Els abonaments 
no serveixen per a la majoria d’usuaris ja que aquests 
s’han de consumir en 10 dies consecutius a la compra 
de l’abonament o bé no serveixen per a l’Avant, quan 
en realitat la gran majoria d’estudiants van i venen en 
cap de setmana i no cada dia. Tenint en compte que 
moltes especialitats per als estudiants no són a Lleida 
i que l’educació superior també és un dret, i tenint en 
compte també l’augment de les matrícules università-
ries, val a dir que estem impossibilitant cada cop més 
que els nostres estudiants puguin cursar estudis su-
periors en igualtat de condicions als altres estudiants 
d’altres territoris catalans.

Per aquest motiu el Grup d’Iniciativa per Catalunya 
Verds i Esquerra Unida i Alternativa presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució

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

1. Reunir-se amb les associacions i plataformes d’usu-
aris per tal d’atendre les seves peticions i tenir un dià-
leg constant per assegurar-se que les ofertes de Renfe 
s’adeqüen a les necessitats d’aquests usuaris/es.

2. Fer les gestions pertinents per a que Renfe abaratei-
xi els preus dels bitllets de l’Avant i de l’Ave dels seus 
bitllets en el trajecte Lleida-Barcelona-Lleida tot fent 
especial atenció als col·lectius més vulnerables.

3. Demanar a Renfe que els abonaments serveixin tan 
per Avant com per Ave, amb un temps raonable per 
consumir-los i tenint en compte la particularitat de la 
mobilitat dels estudiants universitaris.

Palau del Parlament, 1 de març de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Sara Vilà Galan, Salvador Milà Solsona, 
diputats, del GP ICV-EUiA

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 5711, 5719).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 08.03.2013 a l’11.03.2013).
Finiment del termini: 12.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 08.03.2013.

 Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 7/1980, de lli-
bertat religiosa
Tram. 270-00003/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 12.03.2013 al 25.03.2013).
Finiment del termini: 26.03.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.
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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’investigació sobre els casos d’espi-
onatge polític
Tram. 252-00007/10

Presentació
grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 3821 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Els grups i subgrups parlamentaris sotasignats, 
d’acord amb el que estableix l’article 58.1 del Regla-
ment del Parlament, sol·liciten que el Ple del Parlament 
acordi la creació d’una comissió d’investigació sobre 
la trama organitzada d’espionatge polític i les escoltes 
il·legals a Catalunya.

Un cop formalitzada la constitució de la comissió, 
d’acord amb el que estableix l’article 58.4 del Regla-
ment del Parlament, la comissió ha d’elaborar i apro-
var un pla de treball que determini els diversos aspec-
tes de la investigació.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP del PPC Portaveu del GP de C’
s

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les sentències 
dels tribunals en matèria educativa
Tram. 300-00013/10

Presentació
grup Parlamentari de Ciutadan

Reg. 5694 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.03.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Carlos Carrizosa Tor-
res, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenten 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 març 
de 2013.

– Quina es la posició del Govern de la Generalitat so-
bre les sentències dels tribunals en matèria educativa?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Albert Rivera Díaz Carlos Carrizosa Torres
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Interpel·lació al Govern sobre la informació 
relativa al deute de la Generalitat
Tram. 300-00014/10

Presentació
grup Mixt

Reg. 5710 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.03.2013

A la Mesa del Parlament

Joaquim Arrufat i Ibàñez, portaveu adjunt del Grup 
Mixt (Candidatura d’Unitat Popular - AE), d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc el proper dia 13 de març.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a l’ori-
gen, l’estructura i l’accés a la informació sobre el deute 
de la Generalitat?

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Joaquim Arrufat i Ibàñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt (CUP-AE)
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Interpel·lació al Govern sobre l’estabilitat 
pressupostària i el deute
Tram. 300-00015/10

Presentació
Josep vendrell gardeñes, del grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 5842 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.03.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da 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 
març de 2013.

– Sobre l’estabilitat pressupostària i el deute.

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre el model pre-
sent i futur de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 300-00016/10

Presentació
Sergi Sabrià i Benito, del grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya

Reg. 5859 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.03.2013

A la Mesa del Parlament

Sergi Sabrià i Benito, diputat del Grup Parlamentari 
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 març de 2013.

– Quin és el capteniment del govern de la Generalitat 
respecte el model que representa la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals i quina és la planificació 
prevista a curt i mig termini?

Palau del Parlament, 8 de març de 2013

Sergi Sabrià i Benito
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les persones desocupades i el tancament 
d’empreses
Tram. 300-00017/10

Presentació
grup Parlamentari Socialista

Reg. 5862 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.03.2013

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 
març de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la situació 
de les persones a l’atur i el tancament d’empreses?

Palau del Parlament, 8 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la política 
d’acció exterior
Tram. 300-00018/10

Presentació
Juan Milián Querol, del grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5865 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.03.2013

A la Mesa del Parlament

Juan Milián Querol, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 138 del Reglament del Parlament, pre-
senta 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 març de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en política d’ac-
ció exterior?

Palau del Parlament, 8 de març de 2013

Juan Milián Querol
Diputat del GP del PPC
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Interpel·lació al Govern sobre les propostes 
en matèria de política tributària
Tram. 300-00019/10

Presentació
José Antonio Coto Roquet, del grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 5866 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.03.2013

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat 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 març de 2013.

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern 
en matèria de política tributaria?

Palau del Parlament, 8 de març de 2013

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació
Tram. 410-00003/10

Substitució de diputats
Reg. 4668 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les co-
missions parlamentàries: 

Comissió:

Comissió d’Empresa i Ocupació

Alta:

Agnès Russiñol i Amat

Baixa:

Sergi Sabrià i Benito

Palau del Parlament, 1 de març de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 4666 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 05.03.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les co-
missions parlamentàries: 

Comissió:

Comissió de Justícia i Drets Humans

Alta:

Marc Sanglas i Alcantarilla
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Baixa:

Marta Rovira i Vergés

Palau del Parlament, 1 de març de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Atribució de la presidència de la Comissió 
d’Investigació sobre les Possibles Respon-
sabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors
Tram. 408-00004/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de 
març de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i 
d’acord amb l’article 41.2 del Reglament, ha acordat 
que la presidència d’aquesta Comissió correspongui al 
GP del Partit Popular de Catalunya.

D’acord amb els antecedents i el manifestat a la Junta 
de Portaveus, la Mesa de la Comissió tindrà exclusi-
vament un president com a òrgan rector. Així mateix 
s’encomana al lletrat que ha d’assistir la Comissió de 
fer les funcions de secretari, als efectes d’aixecar l’acta 
de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau del presi-
dent, les certificacions que correspongui.

Palau del Parlament, 5 de març de 2013

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

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri-
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 408-00005/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de 
març de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i de 
conformitat amb els articles  58.2 i 40.1 del Regla-

ment, ha acordat que la Comissió estigui formada per 
dos membres de cada grup parlamentari amb el be-
nentès que el GP del Partit Popular de Catalunya de-
signarà a més el president. La Comissió  ha d’adoptar 
les decisions pel sistema de vot ponderat.

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

Atribució de la presidència de la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sa-
nitari i les Relacions entre el Sector Públic 
Sanitari i les Empreses
Tram. 408-00006/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de 
març de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i 
d’acord amb l’article 41.2 del Reglament, acorda que la 
presidència d’aquesta Comissió correspongui al GP de 
Convergència i Unió.

D’acord amb els antecedents i el manifestat a la Junta 
de Portaveus, la Mesa de la Comissió tindrà exclusi-
vament un president com a òrgan rector. Així mateix 
s’encomana al lletrat que ha d’assistir la Comissió de 
fer les funcions de secretari, als efectes d’aixecar l’acta 
de les sessions i d’expedir, amb el vistiplau del presi-
dent, les certificacions que correspongui.

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

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 408-00007/10

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de 
març de 2013, d’acord amb la Junta de Portaveus i de 
conformitat amb els articles  58.2 i 40.1 del Regla-
ment, ha acordat que la Comissió estigui formada per 
dos membres de cada grup parlamentari amb el be-
nentès que el GP de Convergència i Unió designarà a 
més el president. La Comissió  ha d’adoptar les decisi-
ons pel sistema de vot ponderat.
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El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

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 Justícia 
sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00021/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió de la Mesa de la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans, tinguda l’1.03.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Justícia sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00034/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 3109).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 06.03.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els casos d’es-
pionatge polític
Tram. 354-00035/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 3110).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 06.03.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Justícia sobre la seva presumpta participa-
ció en l’encàrrec o autorització de la investi-
gació de membres del Govern
Tram. 354-00038/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 3116).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 06.03.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Afers Institucionals amb el conse-
ller d’Interior sobre els casos d’espionatge 
polític
Tram. 354-00039/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 3163).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 06.03.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre els casos d’es-
pionatge polític
Tram. 354-00040/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 3164).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 06.03.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals amb el conseller de 
Justícia sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 354-00041/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 3165).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 06.03.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el pro-
jecte Barcelona World
Tram. 354-00050/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jordi Terrades i Santa-
creu, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 4216).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, 06.03.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb Felip Puig, conseller 
d’Empresa i Ocupació i exconseller d’Inte-
rior, sobre els grups salafistes establerts a 
Catalunya
Tram. 354-00051/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 4498).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.03.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb Felip Puig, conseller 
d’Empresa i Ocupació i exconseller d’Interi-
or, sobre els incidents esdevinguts a Maials 
(Segrià) al maig del 2012
Tram. 354-00052/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 4499).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.03.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb Felip Puig, conseller 
d’Empresa i Ocupació i exconseller d’Interi-
or, sobre el pagament del fons d’ajut social 
destinat al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00053/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Matías Alonso Ruiz, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 4500).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
05.03.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de la presiden-
ta de l’Institut Català de les Dones davant la 
comissió que correspongui perquè informi 
sobre el Pla estratègic de polítiques de do-
nes 2012-2015
Tram. 356-00014/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió 
núm. 2, tinguda el 06.03.2013, DSPC-C 43.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Horitzó Europa davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació perquè informi sobre el Projecte 
d’iniciativa ciutadana europea per un pla de 
desenvolupament sostenible, recuperació 
econòmica i ocupació a Europa
Tram. 356-00015/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió núm. 2, tinguda l’1.03.2013, DSPC-
C 40.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Medicus Mundi davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació perquè presenti l’informe del 2012 
«La salut en la cooperació i l’ajuda humani-
tària»
Tram. 356-00018/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració, en la sessió núm. 2, tinguda l’1.03.2013, DSPC-
C 40.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Creu Roja davant la Comissió de 
la Infància perquè exposin llurs aportacions 
al document de bases del Pacte per a la in-
fància
Tram. 356-00034/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana contra el 
Càncer davant la Comissió de la Infància 
perquè exposin llurs aportacions al docu-
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00035/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana de Drogo-
dependències davant la Comissió de la In-
fància perquè exposin llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infàn-
cia
Tram. 356-00036/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Entitats amb Projec-
tes i Pisos Assistits davant la Comissió de 
la Infància perquè exposin llurs aportacions 
al document de bases del Pacte per a la in-
fància
Tram. 356-00037/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació d’Entitats Llatinoame-
ricanes de Catalunya davant la Comissió de 
la Infància perquè exposin llurs aportacions 
al document de bases del Pacte per a la in-
fància
Tram. 356-00038/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Entitats de 
Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars davant 
la Comissió de la Infància perquè exposin 
llurs aportacions al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 356-00039/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Fòrum Salut Mental davant la Co-
missió de la Infància perquè exposin llurs 
aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 356-00040/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Fundació Catalana de l’Esplai da-
vant la Comissió de la Infància perquè expo-
sin llurs aportacions al document de bases 
del Pacte per a la infància
Tram. 356-00041/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Fundació Pere Tarrés i de la Co-
ordinació Catalana de Colònies, Casals i 
Clubs d’Esplai davant la Comissió de la In-
fància perquè exposin llurs aportacions al 
document de bases del Pacte per a la infàn-
cia
Tram. 356-00042/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de 
Déu davant la Comissió de la Infància per-
què exposin llurs aportacions al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00043/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Minyons Escoltes i Guies de Cata-
lunya i de la Fundació Josep Sans davant la 
Comissió de la Infància perquè exposin llurs 
aportacions al document de bases del Pacte 
per a la infància
Tram. 356-00044/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Moviment Laic i Progressista da-
vant la Comissió de la Infància perquè expo-
sin llurs aportacions al document de bases 
del Pacte per a la infància
Tram. 356-00045/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Comitè de Catalunya de l’UNI-
CEF davant la Comissió de la Infància per-
què presenti l’informe Infància a Catalunya 
2012-2013
Tram. 356-00046/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2720).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Coordinadora d’Associacions 
de Famílies Acollidores davant la Comissió 
de la Infància perquè exposi la seva posició 
amb relació al Pacte nacional per a la infàn-
cia i l’adolescència
Tram. 356-00047/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Teresa Vallverdú Al-
bornà, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup 
Mixt (reg. 2721).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 27.02.2013.

Sol·licitud de compareixença de Teresa 
Crespo, presidenta del Consell Assessor 
de Polítiques Socials i Familiars, davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració 
perquè expliqui les tasques d’assessora-
ment dutes a terme
Tram. 356-00051/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3064).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 05.03.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00053/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
3112).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.03.2013.
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Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre la seva presumpta participació en 
l’encàrrec o autorització de la investigació 
de membres del Govern
Tram. 356-00054/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 3117).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.03.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Serveis Penitenciaris davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00055/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3166).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.03.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’ONG 
per la Pau, els Drets Humans i el Desenvo-
lupament davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació perquè infor-
mi sobre la federació sorgida de la fusió de 
tres federacions catalanes d’organitzacions 
no governamentals
Tram. 356-00068/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 3375).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 05.03.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula per l’Acció Exterior da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació perquè presenti aquesta 
entitat i informi sobre els seus objectius i ac-
tivitats
Tram. 356-00074/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Mireia Canals i Botines, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i Ba-
rot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamen-
tari Socialista, Dolors Camats i Luis, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, José María Espejo-Saavedra Co-
nesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Quim Ar-
rufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 3770).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 05.03.2013.

Sol·licitud de compareixença de Ferran Ter-
radellas, director de la Representació de la 
Comissió Europea a Catalunya, davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre els objec-
tius i les actuacions d’aquest ens
Tram. 356-00075/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Mireia Canals i Botines, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Gemma Calvet i Ba-
rot, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, del Grup Par-
lamentari Socialista, Juan Milián Querol, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors 
Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, José 
María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamenta-
ri de Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt 
(reg. 3771).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 05.03.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
perquè informi sobre l’acció concertada per 
al 2013 de la Conferència de Comissions de 
Justícia i Pau d’Europa
Tram. 356-00076/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 3813).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 05.03.2013.

Sol·licitud de compareixença de Núria 
Camps i Vidal, directora d’Avaluem, i d’al-
tres representants de les entitats signants 
del manifest «Per una acció exterior de Ca-
talunya participativa i compromesa» davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè exposin els objectius del 
manifest
Tram. 356-00077/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
3809).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 05.03.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la plataforma «Colòmbia en Pau» 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè exposin el 
procés de pau a Colòmbia
Tram. 356-00078/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
3810).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 05.03.2013.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia davant la Comis-
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració perquè exposin el procés de pau a Co-
lòmbia
Tram. 356-00079/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
3810).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 05.03.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Cooperació al Desenvolupament 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè exposi la situ-
ació dels impagaments a les organitzacions 
no governamentals
Tram. 356-00080/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
3811).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 05.03.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral de Cooperació al Desenvolupament 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre 
la planificació de la cooperació al desenvo-
lupament i l’acció humanitària
Tram. 356-00081/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Miquel Iceta i Llorens, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
3812).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 05.03.2013.



11 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 39

4.53.10. INFORMACIó 125

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri d’Ocupació i Relacions Laborals davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè informi sobre les conseqüències 
de la reforma de la renda mínima d’inserció 
i sobre la política actual i futura en aquesta 
matèria
Tram. 356-00088/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 4179).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 05.03.2013.

Proposta de compareixença del secretari de 
Cooperació i Coordinació de les Administra-
cions Locals davant la Comissió de la Sindi-
catura de Comptes amb relació a l’Informe 
de fiscalització 38/2012, sobre el control del 
lliurament dels fons públics de la Generalitat 
vinculats al retiment dels comptes dels ens 
locals del 2009 i el 2010
Tram. 362-00001/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 2799).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindica-
tura de Comptes, 27.02.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Igual-
tat de les Persones amb la consellera de de 
Benestar Social i Família sobre els objectius 
i les actuacions del departament en l’àmbit 
de les polítiques d’igualtat
Tram. 355-00017/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comis-
sió d’Igualtat de les Persones, tinguda el 06.03.2013, 
DSPC-C 43.

Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia i Drets Humans amb el conseller de Jus-
tícia sobre el Pla d’equipaments penitenci-
aris
Tram. 355-00022/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament de Justícia (reg. 4777).
Comissió competent: Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 05.03.2013.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació de la 
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre la 
situació d’impagament dels ajuts a les enti-
tats del tercer sector social i les conseqüèn-
cies que se’n deriven
Tram. 357-00001/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
05.03.2013, DSPC-C 41.

Compareixença d’una representació de la 
Confederació Empresarial de l’Economia 
Social de Catalunya davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre la situació d’impagament dels ajuts a 
les entitats del tercer sector social i les con-
seqüències que se’n deriven
Tram. 357-00002/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
05.03.2013, DSPC-C 41.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Recursos Assistenci-
als davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a informar sobre la situació 
d’impagament dels ajuts a les entitats del 
tercer sector social i les conseqüències que 
se’n deriven
Tram. 357-00003/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
05.03.2013, DSPC-C 41.

Compareixença d’una representació de la 
Unió de Petites i Mitjanes Residències da-
vant la Comissió de Benestar, Família i Immi-
gració per a informar sobre la situació d’im-
pagament dels ajuts a les entitats del tercer 
sector social i les conseqüències que se’n 
deriven
Tram. 357-00004/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
05.03.2013, DSPC-C 41.

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Directors de Centres i 
Serveis d’Atenció a la Dependència Geronto-
lògica davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració per a informar sobre la si-
tuació d’impagament dels ajuts a les entitats 
del tercer sector social i les conseqüències 
que se’n deriven
Tram. 357-00005/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
05.03.2013, DSPC-C 41.

Compareixença d’una representació d’Horit-
zó Europa davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació per a informar 
sobre el Projecte d’iniciativa ciutadana eu-
ropea per un pla de desenvolupament sos-
tenible, recuperació econòmica i ocupació a 
Europa
Tram. 357-00007/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració en la sessió núm. 2, tinguda l’1.03.2013, DSPC-
C 40.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 2 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
l’1.03.2013, DSPC-C 40.

Compareixença d’una representació de 
Medicus Mundi davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
presentar l’informe del 2012 «La salut en la 
cooperació i l’ajuda humanitària»
Tram. 357-00008/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració en la sessió núm. 2, tinguda l’1.03.2013, DSPC-
C 40.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 2 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
l’1.03.2013, DSPC-C 40.
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Compareixença de la presidenta de l’Insti-
tut Català de les Dones davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre el Pla estratègic de polítiques de do-
nes 2012-2015
Tram. 357-00009/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió 
núm. 2, tinguda el 06.03.2013, DSPC-C 43.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 7

Convocada per al dia 13 de març 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 març de 2013

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 13 de març, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat d’una diputada. Tram. 
234-00009/10. Comissió de l’Estatut dels Diputats. 
Debat i votació del dictamen de la Comissió (Dicta-
men: BOPC 36, 107).

3. Procediment per a la interposició d’un recurs d’in-
constitucionalitat contra la Llei de l’Estat 16/2012, del 
27 de desembre, per la qual s’adopten diverses me-
sures tributàries dirigides a la consolidació de les fi-
nances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica. 
Tram. 212-00001/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta d’interposició de recurs d’inconstitucionalitat. 
(Dictamen Consell de Garanties Estatutàries: BOPC 
36, 117 i proposta d’interposar recurs: BOPC: 38, 39).

4. Proposta de resolució sobre la iniciació d’un diàleg 
amb el Govern de l’Estat per a fer possible la celebració 
d’una consulta sobre el futur de Catalunya. Tram. 250-
00226/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

5. Procediment per a elegir els diputats que han de de-
fensar davant el Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei del fons per a l’homogeneïtzació, el rescat se-
lectiu i la subvenció de peatges Tram. 271-00001/10. 
Grups parlamentaris. Designació dels diputats.

6. Procediment per a elegir tres membres del Consell 
de Garanties Estatutàries. Tram. 287-00001/09. Grups 
parlamentaris. Designació.

7. Interpel·lació al Govern sobre el model present i fu-
tur de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als. Tram. 300-00016/10. Sergi Sabrià i Benito, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la informació relativa 
al deute de la Generalitat. Tram. 300-00014/10. Grup 
Mixt. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les propostes en ma-
tèria de política tributària. Tram. 300-00019/10. José 
Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la política d’acció ex-
terior. Tram. 300-00018/10. Juan Milián Querol, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la situació de les per-
sones desocupades i el tancament d’empreses. Tram. 
300-00017/10. Grup Parlamentari Socialista. Substan-
ciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les sentències dels 
tribunals en matèria educativa. Tram. 300-00013/10. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’estabilitat pressu-
postària i el deute. Tram. 300-00015/10. Josep Ven-
drell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Subs-
tanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política sanitària a curt i mitjà termini. Tram. 
302-00007/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació dels treballadors de l’Administració de 
la Generalitat. Tram. 302-00008/10. Grup Parlamen-
tari Socialista. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’oferta escolar per al curs 2013-2014. Tram. 302-
00009/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la racionalització de l’Administració i de la funció 
pública. Tram. 302-00010/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació.
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18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la defensa dels interessos del món local. Tram. 
302-00011/10. Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la tramitació de la llei de pressupostos per al 2013. 
Tram. 302-00012/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 8 de març de 2013

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria del Consell Interuniversitari de Ca-
talunya corresponent al 2012
Tram. 334-00007/10

Correcció d’errades de publicació (BOPC 36)

En el BOPC 36, de 4 de març de 2013, a la pàg. 117.

A continuació de la signatura cal afegir la nota se-
güent:

«N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser 
consultada a l’Arxiu del Parlament.»

Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
corresponent al 2012
Tram. 334-00008/10

Presentació
Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Reg. 4637 / Coneixement i tramesa 

a la Comissió d’Afers Institucionals: 

Mesa del Parlament, 05.03.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Enguany correspon a la Institució que dirigeixo sot-
metre’s al control parlamentari, donant així compli-
ment al mandat contingut a la Llei 14/2008, de 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de retre 
comptes de la seva gestió amb una memòria anual.

Em plau fer-vos a mans, juntament amb la present co-
municació, el text de la memòria corresponent a l’exer-
cici 2012.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 1 de març de 2013

Daniel de Alfonso Laso
Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent a 
l’octubre del 2012
Tram. 337-00003/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 3711 / Coneixement i tramesa a la Comissió de 

Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 05.03.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
d’octubre de 2012 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 20 de febrer de 2013

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 630/2013, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra determinats articles de la Llei 8/2004, 
del 23 de desembre, d’horaris comercials
Tram. 381-00003/10

Reg. 4778 / Provisió del president 

del TC del 26.02.2013

Coneixement

Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, 05.03.2013.
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	Tram. 250-00165/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el control oficial de la cadena de producció de carn
	Tram. 250-00166/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de les ambulàncies, els vehicles i el personal de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA
	Tram. 250-00167/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en l’explotació dels recursos naturals de la República Democràtica del Congo
	Tram. 250-00168/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 124/IX, sobre la política pública de cooperació
	Tram. 250-00169/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les llistes d’espera dels hospitals de Terrassa
	Tram. 250-00170/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi sobre l’ús de gasos lacrimògens per a dispersar concentracions
	Tram. 250-00171/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el lliurament al Parlament d’un informe relatiu a l’ús de bales de goma
	Tram. 250-00172/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la implantació de la identificació visible dels membres dels cossos de seguretat
	Tram. 250-00173/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la corrupció política
	Tram. 250-00174/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola al barri de Gavà Mar
	Tram. 250-00175/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
	Tram. 250-00176/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP Gavà 1
	Tram. 250-00177/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
	Tram. 250-00178/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció primària a Gavà
	Tram. 250-00179/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el carril VAO de la carretera C-58
	Tram. 250-00180/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de la nova escola Riu Sec i el manteniment de l’Escola Xarau, a Cerdanyola del Vallès
	Tram. 250-00181/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’oferiment de préstecs avantatjosos a les sales i les empreses d’exhibició cinematogràfica
	Tram. 250-00182/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’impost sobre el valor afegit reduït a les activitats culturals
	Tram. 250-00183/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de la torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon
	Tram. 250-00184/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la coordinació de l’actuació dels cossos policials de l’Estat i dels Mossos d’Esquadra en els casos d’espionatge polític
	Tram. 250-00185/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el funcionament del carril VAO de la carretera C-58
	Tram. 250-00186/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, de Terrassa
	Tram. 250-00187/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la vigència dels títols de transport de rodalies
	Tram. 250-00188/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn d’urgències del CAP L’Arboç
	Tram. 250-00189/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la regularització de l’escola bressol de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron com a escola laboral i sobre el garantiment de la seva continuïtat
	Tram. 250-00190/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’execució de la variant de Sagàs, a la carretera C-154
	Tram. 250-00191/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el projecte i l’execució del tram de carretera entre Berga i el túnel de Pimorent com a continuació de l’autovia C-16 i part de l’eix europeu E-9
	Tram. 250-00192/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
	Tram. 250-00193/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’ampliació de les zones protegides del delta del Llobregat
	Tram. 250-00194/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment en funcionament de l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar
	Tram. 250-00195/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per a garantir la liquiditat de les entitats del tercer sector social
	Tram. 250-00196/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les obres d’arranjament de la carretera C-243 a l’entrada de Sant Sadurní d’Anoia
	Tram. 250-00197/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el millorament de la senyalització a la intersecció de les carreteres C-244 i BV-2136
	Tram. 250-00198/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la suspensió de la construcció de l’escola del barri de La Farigola, a Cerdanyola del Vallès
	Tram. 250-00199/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la retirada de la placa commemorativa a la memòria d’un ciutadà de Santa Coloma de Cervelló
	Tram. 250-00200/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’impost sobre les estades turístiques
	Tram. 250-00201/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la declaració d’espai Schengen per al port de Palamós
	Tram. 250-00202/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la presentació d’un estudi sobre les causes de l’increment dels delictes
	Tram. 250-00203/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de reconversió gradual de l’empresa Ercros
	Tram. 250-00204/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació de la comissió de coordinació de l’aeroport de Girona - Costa Brava
	Tram. 250-00205/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la pròrroga de les bonificacions de les taxes aeroportuàries de l’aeroport de Girona - Costa Brava
	Tram. 250-00206/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un informe de viabilitat del port de Palamós com a espai fronterer Schengen
	Tram. 250-00207/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la presentació per part del Ministeri de l’Interior dels estudis de viabilitat del port de Palamós com a espai transfronterer Schengen
	Tram. 250-00208/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el restabliment per part d’AENA dels serveis d’assistència sanitària a l’aeroport de Girona - Costa Brava
	Tram. 250-00209/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reducció dels peatges de la carretera C-32 al Garraf
	Tram. 250-00210/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
	Tram. 250-00211/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida
	Tram. 250-00212/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la cessió d’un alberg per a la pernoctació dels mossos d’esquadra destinats a Vielha e Mijaran
	Tram. 250-00213/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Torelló
	Tram. 250-00214/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la implantació del model d’institut escola al barri de Gavà Mar
	Tram. 250-00215/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la substitució dels combois dels trens regionals de les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-00216/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la mobilitat a les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-00217/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reforma de l’Institut Bruguers, de Gavà
	Tram. 250-00218/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
	Tram. 250-00219/10
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
	Tram. 250-00220/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el trasllat del parc de neteja de Fomento de Construcciones y Contratas emplaçat a l’Eixample de Barcelona
	Tram. 250-00221/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de la línia 9 del metro
	Tram. 250-00222/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a Lliçà d’Amunt
	Tram. 250-00223/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, de Terrassa
	Tram. 250-00224/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la línia 9 del metro entre l’estació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la terminal entre pistes de l’aeroport de Barcelona
	Tram. 250-00225/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un servei permanent d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa, Josep Trueta de Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
	Tram. 250-00227/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola El Castell, de Tona, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi
	Tram. 250-00228/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el manteniment de la preinscripció de P3 a l’Escola Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi
	Tram. 250-00229/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’anunci de tancament de l’Escola Can Montllor, de Terrassa, i sobre la construcció del nou emplaçament i la licitació i l’execució de les obres d’altres centres educatius d’aquest municipi
	Tram. 250-00230/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la Selva del Camp, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi
	Tram. 250-00231/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i el projecte de construcció del nou centre
	Tram. 250-00232/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la retirada del Projecte de decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia de la llengua occitana, aranès a l’Aran
	Tram. 250-00233/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Lliçà d’Amunt
	Tram. 250-00234/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes i el nombre d’aules de P3 a les escoles públiques d’Esplugues de Llobregat i sobre la revisió dels concerts amb les escoles concertades d’aquest municipi
	Tram. 250-00235/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la transferència de les subvencions per a la rehabilitació d’edificis atorgades a les comunitats de veïns del barri del Congost, de Granollers
	Tram. 250-00236/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la construcció i la posada en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de Llobregat
	Tram. 250-00237/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’ampliació i els horaris de batxillerat de l’Institut Els Pallaresos
	Tram. 250-00238/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’aturada de l’expedient de regulació d’ocupació d’Ercros i el garantiment del futur laboral de Flix i la Ribera d’Ebre
	Tram. 250-00239/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la paralització i la suspensió dels desnonaments
	Tram. 250-00240/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el CAP L’Arboç
	Tram. 250-00241/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers
	Tram. 250-00242/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el Cos de Bombers
	Tram. 250-00243/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’increment del nombre de places de mossos d’esquadra de l’àrea regional de recursos operatius
	Tram. 250-00244/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’organització del sistema sanitari
	Tram. 250-00245/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre les intervencions oncològiques, la disponibilitat de sales d’operacions i el servei d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge
	Tram. 250-00246/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la publicació dels contractes amb els proveïdors i prestataris de serveis sanitaris i dels informes de la Central de Resultats
	Tram. 250-00247/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’abaratiment del transport ferroviari de Renfe entre Lleida i Barcelona
	Tram. 250-00248/10
	Presentació


	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 52/2007, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra ci
	Tram. 270-00001/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	 Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 7/1980, de llibertat religiosa
	Tram. 270-00003/10
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.10.85.	Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
	Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 252-00007/10
	Presentació


	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les sentències dels tribunals en matèria educativa
	Tram. 300-00013/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la informació relativa al deute de la Generalitat
	Tram. 300-00014/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre l’estabilitat pressupostària i el deute
	Tram. 300-00015/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre el model present i futur de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 300-00016/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la situació de les persones desocupades i el tancament d’empreses
	Tram. 300-00017/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre la política d’acció exterior
	Tram. 300-00018/10
	Presentació

	Interpel·lació al Govern sobre les propostes en matèria de política tributària
	Tram. 300-00019/10
	Presentació



	4.	Informació
	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió d’Empresa i Ocupació
	Tram. 410-00003/10
	Substitució de diputats

	Composició de la Comissió de Justícia
	Tram. 410-00004/10
	Substitució de diputats


	4.45.30.	Distribució de representants en els òrgans
	Atribució de la presidència de la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
	Tram. 408-00004/10
	Acord

	Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors
	Tram. 408-00005/10
	Acord

	Atribució de la presidència de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
	Tram. 408-00006/10
	Acord

	Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
	Tram. 408-00007/10
	Acord


	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 Justícia sobre els objectius del seu departament
	Tram. 354-00021/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 354-00034/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 354-00035/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre la seva presumpta participació en l’encàrrec o autorització de la investigació de membres del Govern
	Tram. 354-00038/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Interior sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 354-00039/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 354-00040/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el conseller de Justícia sobre els casos d’espionatge polític
	Tram. 354-00041/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el projecte Barcelona World
	Tram. 354-00050/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació i exconseller d’Interior, sobre els grups salafistes establerts a Catalunya
	Tram. 354-00051/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació i exconseller d’Interior, sobre els incidents esdevinguts a Maials (Segrià) al maig del 2012
	Tram. 354-00052/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació i exconseller d’Interior, sobre el pagament del fons d’ajut social destinat al Cos de Mossos d’Esquadra
	Tram. 354-00053/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant la comissió que correspongui perquè informi sobre el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015
	Tram. 356-00014/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Horitzó Europa davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre el Projecte d’iniciativa ciutadana europea per un pla de desenvolupament sostenible, recuperació econòmic
	Tram. 356-00015/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Medicus Mundi davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti l’informe del 2012 «La salut en la cooperació i l’ajuda humanitària»
	Tram. 356-00018/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Creu Roja davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00034/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana contra el Càncer davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00035/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana de Drogodependències davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00036/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00037/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
	Tram. 356-00038/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars davant la Comissió de la Infància perquè exposin llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància
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