
BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

 X legislatura Número 46

 Segon període 25 de març de 2013

S U M A R I

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

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es modifiquen les directives 92/58/CEE, 92/85/
CEE, 94/33/CE i 98/24/CE del Consell i la Directiva 2004/37/
CE del Parlament Europeu i del Consell per a alinear-les amb 
el Reglament (CE) 1272/2008, sobre classificació, etiquetat-
ge i envasament de substàncies i barreges
Tram. 295-00020/10
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació del Reglament (CE) 562/2006 pel que fa a 
la utilització del Sistema d’entrada i sortida (EES) i el Progra-
ma de registre de viatgers (RTP)
Tram. 295-00022/10
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual s’estableix un programa d’ajut a les activitats de 
vigilància i seguiment espacial
Tram. 295-00023/10
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix un sistema d’entrada i sortida per a 
registrar les dades d’entrada i sortida dels nacionals de ter-
cers països que creuen les fronteres exteriors dels estats 
membres de la Unió Europea
Tram. 295-00024/10
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix un programa de registre de viatgers
Tram. 295-00025/10
Coneixement de la proposta p. 15

2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el deute de la Genera-
litat amb les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00001/10
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
a les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00005/10
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre la prohibició de pros-
peccions i explotacions d’hidrocarburs no convencionals 
per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 250-00017/10
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre el tancament del di-
pòsit controlat de residus de les Valls, a Santa Maria de Pa-
lautordera
Tram. 250-00018/10
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de les ba-
ses de la subvenció per al pagament d’urgències socials 
amb contraprestacions de caràcter social del Consorci 
d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell
Tram. 250-00019/10
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la con-
cessió del servei d’Aigües Ter Llobregat i sobre el subminis-
trament d’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00026/10
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar la sinistralitat a la carretera C-55 al Bages
Tram. 250-00027/10
Retirada p. 16

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla 
director urbanístic per al desenvolupament d’infraestructu-
res viàries, ferroviàries i logístiques a les comarques de l’Alt 
Penedès i el Baix Penedès
Tram. 250-00031/10
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la con-
cessió del servei d’Aigües Ter Llobregat i sobre el subminis-
trament d’aigua a la regió metropolitana de Barcelona
Tram. 250-00036/10
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de telefèric que uneix Esparreguera i Olesa de Mont-
serrat
Tram. 250-00049/10
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre la crisi econòmica i fi-
nancera i el finançament de Catalunya
Tram. 250-00061/10
Rebuig p. 17
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Proposta de resolució sobre l’aturada de l’explota-
ció i el tractament de recursos minerals a la serra de la Tos-
sa d’Algerri
Tram. 250-00064/10
Rebuig p. 17

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern
Tram. 202-00001/10
Esmenes a la totalitat p. 17

Proposició de llei de prohibició de prospeccions i 
explotacions d’hidrocarburs no convencionals per mitjà de 
fracturació hidràulica
Tram. 202-00002/10
Esmenes a la totalitat p. 18

Proposició de llei de derogació de l’article 41 de la 
Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives 
i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics
Tram. 202-00003/10
Esmenes a la totalitat p. 18

Proposició de llei de protecció civil de Catalunya
Tram. 202-00004/10
Esmenes a la totalitat p. 18

Proposició de llei dels serveis de prevenció, extin-
ció d’incendis i salvaments de la Generalitat
Tram. 202-00005/10
Esmenes a la totalitat p. 19

Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni 
natural
Tram. 202-00006/10
Esmenes a la totalitat p. 19

Proposició de llei de transparència i accés a la in-
formació
Tram. 202-00007/10
Esmenes a la totalitat p. 20

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
d’educació
Tram. 202-00008/10
Esmenes a la totalitat p. 20

Proposició de llei del mínim vital garantit
Tram. 202-00010/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Proposició de llei de la renda garantida de ciuta-
dania
Tram. 202-00011/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

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 p. 21

Proposició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po-
pular
Tram. 202-00013/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la situació dels treba-
lladors de Gallostra, SA de Pineda de Mar
Tram. 250-00089/10
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
centre de l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00090/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la declaració de cadu-
citat del permís d’investigació d’hidrocarburs atorgat a Tere-
do Oils Limited Segunda Sucursal en España
Tram. 250-00091/10
Esmenes presentades p. 22

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
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la declaració de la por-
talada romànica de Santa Maria de Ripoll com a Patrimoni 
de la Humanitat de la Unesco
Tram. 250-00096/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’estudis 
per a determinar el cabal necessari per al reg de la zona re-
gable del Ter, aigües avall del Pasteral
Tram. 250-00097/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la implantació de la 
jornada intensiva a instituts d’educació secundària el curs 
2012-2013
Tram. 250-00098/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre l’inici dels tràmits per 
a la construcció d’una escola d’educació infantil i primària 
a Abrera
Tram. 250-00099/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la realització d’una 
campanya de seguretat viària amb relació al manteniment 
dels vehicles
Tram. 250-00100/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el millorament dels 
trams de carretera amb més sinistralitat segons l’estudi Eu-
roRAP
Tram. 250-00101/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre els aparcaments per a 
transportistes a l’autopista AP-7
Tram. 250-00102/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
via de connexió entre Igualada i la ronda Sud d’aquesta ciu-
tat
Tram. 250-00104/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre l’adscripció dels al-
bergs a la Direcció General de Turisme
Tram. 250-00105/10
Esmenes presentades p. 26
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Proposta de resolució sobre l’homologació directa 
de la titulació d’enginyer tècnic al grau d’enginyeria
Tram. 250-00107/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infra-
estructures de telefonia mòbil a la carretera C-31 al pas pel 
Baix Llobregat
Tram. 250-00108/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infra-
estructures de telefonia mòbil a la xarxa de trens de rodalia 
i regionals
Tram. 250-00109/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre les obres de millora-
ment de la seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63 en-
tre Salt i Amer
Tram. 250-00112/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
escoles bressol municipals
Tram. 250-00113/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
plantilla de professors dels centres públics
Tram. 250-00116/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre l’empresa Gallostra, 
de Pineda de Mar
Tram. 250-00118/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre els ajuts per al paga-
ment de les quotes dels préstecs per a l’adquisició d’habi-
tatges protegits
Tram. 250-00119/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la criminalització de la 
lluita sindical a Andalusia
Tram. 250-00120/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre l’assassinat de tres 
activistes kurdes a París i sobre l’autodeterminació del po-
ble kurd
Tram. 250-00121/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la intervenció militar 
francesa a Mali i sobre l’autodeterminació del poble tuareg
Tram. 250-00122/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre el tancament de la re-
sidència de Pacs del Penedès
Tram. 250-00126/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre la instal·lació de panta-
lles acústiques a la carretera C-32 al pas pel Masnou
Tram. 250-00127/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre la reducció del preu 
del peatge de l’autopista C-32
Tram. 250-00129/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el Quart Cinturó i la 
mobilitat al Vallès
Tram. 250-00130/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la sinistralitat de la car-
retera C-58 a Vacarisses
Tram. 250-00131/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
legislació que regula la presència de banderes en edificis 
oficials
Tram. 250-00132/10
Esmenes presentades p. 33

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
Esmenes presentades p. 33

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
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la potenciació dels es-
tudis d’enginyeria agronòmica a la Universitat de Lleida
Tram. 250-00136/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la implantació i l’em-
plaçament dels estudis de veterinària a la Universitat de Llei-
da
Tram. 250-00137/10
Esmenes presentades p. 34

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte Promoció escolar del poble gitano
Tram. 250-00139/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la prohibició de pros-
peccions i explotacions d’hidrocarburs no convencionals 
per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 250-00140/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la implantació del cri-
bratge poblacional de càncer de còlon i recte
Tram. 250-00143/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00146/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Insti-
tut Assistència Sanitària de Girona
Tram. 250-00147/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el garantiment dels re-
cursos destinats al Consorci per a la Normalització Lingüística
Tram. 250-00148/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre l’atenció continuada al 
CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00150/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac
Tram. 250-00151/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00155/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut escola a Polinyà
Tram. 250-00156/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00157/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el transport aeri entre 
Barcelona i Menorca
Tram. 250-00158/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida
Tram. 250-00159/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la creació del Fons so-
cial català d’habitatges
Tram. 250-00162/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el projecte de línia de 
molt alta tensió entre Sentmenat i Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-00163/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el control oficial de la 
cadena de producció de carn
Tram. 250-00166/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 124/IX, sobre la política pública de cooperació
Tram. 250-00169/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre les llistes d’espera dels 
hospitals de Terrassa
Tram. 250-00170/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el lliurament al Parla-
ment d’un informe relatiu a l’ús de bales de goma
Tram. 250-00172/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la implantació de la 
identificació visible dels membres dels cossos de seguretat
Tram. 250-00173/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la corrupció política
Tram. 250-00174/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00175/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40
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Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 250-00176/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada del CAP Gavà 1
Tram. 250-00177/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00178/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’atenció primària a 
Gavà
Tram. 250-00179/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el carril VAO de la car-
retera C-58
Tram. 250-00180/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’oferiment de préstecs 
avantatjosos a les sales i les empreses d’exhibició cinema-
togràfica
Tram. 250-00182/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’impost 
sobre el valor afegit reduït a les activitats culturals
Tram. 250-00183/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00184/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00187/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la vigència dels títols 
de transport de rodalies
Tram. 250-00188/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències del CAP L’Arboç
Tram. 250-00189/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’execució de la variant 
de Sagàs, a la carretera C-154
Tram. 250-00191/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00193/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les zo-
nes protegides del delta del Llobregat
Tram. 250-00194/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el manteniment en fun-
cionament de l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar
Tram. 250-00195/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures per 
a garantir la liquiditat de les entitats del tercer sector social
Tram. 250-00196/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
senyalització a la intersecció de les carreteres C-244 i BV-
2136
Tram. 250-00198/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’impost sobre les es-
tades turístiques
Tram. 250-00201/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la declaració d’espai 
Schengen per al port de Palamós
Tram. 250-00202/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la presentació d’un es-
tudi sobre les causes de l’increment dels delictes
Tram. 250-00203/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de re-
conversió gradual de l’empresa Ercros
Tram. 250-00204/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la creació de la co-
missió de coordinació de l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00205/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 44
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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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la reducció dels peat-
ges de la carretera C-32 al Garraf
Tram. 250-00210/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00211/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la Mostra de Cinema 
Llatinoamericà de Lleida
Tram. 250-00212/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 45

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de To-
relló
Tram. 250-00214/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la implantació del mo-
del d’institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00215/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la substitució dels 
combois dels trens regionals de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00216/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la mobilitat a les Ter-
res de l’Ebre
Tram. 250-00217/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la reforma de l’Institut 
Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00218/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00219/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la supressió de grups 
de P3 a les escoles Germans Corbella i les Aigües, de Car-
dedeu
Tram. 250-00279/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa per 
al curs 2013-2014
Tram. 250-00280/10
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre l’Escola Sant Baldiri, 
de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00281/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre l’Escola El Castell, de 
Tona
Tram. 250-00282/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
legislació en matèria de seguretat per part de Companyia 
Logística d’Hidrocarburs, SA
Tram. 250-00283/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre el garantiment dels es-
tudis d’enginyer superior agrònom en exclusiva a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida
Tram. 250-00284/10
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la política agrària co-
muna
Tram. 250-00285/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
de les polítiques agroalimentàries
Tram. 250-00286/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola El Calderí, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00287/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Montserrat Miró i Vila, de Montcada i Rei-
xac
Tram. 250-00288/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut de Pineda de Mar
Tram. 250-00289/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús del 
burca
Tram. 250-00290/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre les actuacions per al 
respecte de les competències de la Generalitat en la trami-
tació de l’avantprojecte de llei de l’Estat de caixes d’estalvi i 
fundacions bancàries
Tram. 250-00291/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00292/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució d’adhesió a la Iniciativa ciu-
tadana europea pel dret humà a l’aigua i al sanejament
Tram. 250-00293/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre l’actualització i la pu-
blicació semestral de les dades del Servei Català de la Salut 
al seu web
Tram. 250-00294/10
Presentació p. 60
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediments relatius als informes de fiscalització 
16/2012, referent al Pla de finançament per a la millora de les 
universitats públiques, corresponent al període 2007-2010, 
17/2012, referent a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, 
corresponent al 2009, 18/2012, referent al Consorci per a la 
Normalització Lingüística, corresponent al 2010 i 19/2012, 
referent al Departament d’Educació, contractació adminis-
trativa, corresponent al 2010
Tram. 256-00033/09, 256-00034/09, 256-00035/09, 
256-00036/09
Propostes de resolució presentades pels grups parlamen-
taris p. 62

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
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
Esmenes a la totalitat p. 67

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00002/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 67

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi dels permisos de prospecció i explotació d’hidro-
carburs no convencionals per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 252-00009/10
Presentació p. 68

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres-
ponent al 2012
Tram. 360-00003/10
Debat de l’Informe en la Comissió p. 69

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Renúncia de la condició de diputat p. 69
Renúncia de la condició de diputada p. 69

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
Tram. 410-00001/10
Renúncia a la secretaria p. 70

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Dipu-
tats
Tram. 412-00001/10
Renúncia a la secretaria p. 70
Substitució de diputats p. 70

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/10
Renúncia a la presidència p. 70

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Pú-
blic Sanitari i les Empreses
Tram. 407-00002/10
Designació de la presidència i adscripció de diputats del 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió p. 71

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre els acords amb l’empresa Vere-
monte per a la construcció dels parcs temàtics Barcelona 
World
Tram. 354-00002/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre els acords amb l’empresa Veremonte per a la 
construcció dels parcs temàtics Barcelona World
Tram. 354-00003/10
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00006/10
Acord sobre la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre el procés de privatització d’Ai-
gües Ter Llobregat
Tram. 354-00007/10
Retirada de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sosteni-
bilitat sobre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat 
i sobre les al·legacions de l’Agència Catalana de l’Aigua amb 
relació al sistema de gestió del servei públic del cicle de l’ai-
gua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 354-00008/10
Rebuig de la sol·licitud p. 71

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre el procés d’adjudicació de la gestió d’Aigües 
Ter Llobregat
Tram. 354-00009/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
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nomia i Coneixement sobre els objectius del seu departa-
ment
Tram. 354-00012/10
Retirada de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre el nombre d’accidents mortals que es produ-
eixen a la carretera C-55 al pas per la comarca del Bages
Tram. 354-00022/10
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’estat de les finances de la Ge-
neralitat després de la suspensió de l’aplicació de diversos 
impostos i taxes per part del Tribunal Constitucional
Tram. 354-00025/10
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre l’acord del Govern d’acollir-se al 
Fons de liquiditat autonòmic del 2013
Tram. 354-00027/10
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el vessament de pro-
ductes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de 
Mafumet (Tarragonès) a l’octubre del 2012
Tram. 354-00042/10
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre el vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès) 
a l’octubre del 2012
Tram. 354-00043/10
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre l’actuació del Departament amb relació al 
vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petro-
químic Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 354-00044/10
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre l’actuació del Departament amb relació al vessa-
ment de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic 
Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 354-00045/10
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller d’Interior sobre l’ac-
tuació del Departament amb relació al vessament de Repsol 
a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord del 31 d’oc-
tubre de 2012
Tram. 354-00046/10
Rebuig de la sol·licitud p. 73

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. 354-00047/10
Retirada de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre el funcionament del carril VAO de la carretera 
C-58
Tram. 354-00048/10
Rebuig de la sol·licitud p. 73

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
Rebuig de la sol·licitud p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la disso-
lució i liquidació del Consorci Casa de les Llengües
Tram. 354-00055/10
Sol·licitud i tramitació p. 73

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el sistema d’identifi-
cació dels agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00057/10
Sol·licitud i tramitació p. 73

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i 
Balcells, professor titular de teoria econòmica de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00001/10
Sol·licitud p. 74
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Enrique Prados del 
Amo, vicepresident executiu de l’agència de valors Gesmo-
sa-GBI, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00002/10
Sol·licitud p. 74
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Luis Jiménez, se-
cretari general de Comfia de Comissions Obreres, amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 352-00003/10
Sol·licitud p. 74
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00004/10
Sol·licitud p. 74
Acord sobre la sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit
Tram. 352-00005/10
Sol·licitud p. 74
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la plataforma Prou Retallades amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00006/10
Sol·licitud p. 75
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Jofre Farrés, se-
cretari general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i 
Assegurances de Catalunya, amb relació al Projecte de llei  
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00007/10
Sol·licitud p. 75
Acord sobre la sol·licitud p. 75
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Proposta de compareixença de Jordi Ibáñez, de Fi-
are Banca Ètica, amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00008/10
Sol·licitud p. 75
Rebuig de la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Pedro Vaquero, po-
nent de la llei andalusa de dipòsits bancaris, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit
Tram. 352-00009/10
Sol·licitud p. 75
Acord sobre la sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00010/10
Sol·licitud p. 76
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00011/10
Sol·licitud p. 76
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit
Tram. 352-00012/10
Sol·licitud p. 76
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de l’Estalvi de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00013/10
Sol·licitud p. 76
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Marta Espasa Que-
ralt, professora titular d’hisenda pública de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00014/10
Sol·licitud p. 76
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00015/10
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit
Tram. 352-00016/10
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sin-
dreu, president de l’Associació Espanyola d’Assessors Fis-
cals, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els di-
pòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00017/10
Sol·licitud p. 77
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença Miguel Ángel Mayo, 
coordinador de Gestha Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00018/10
Sol·licitud p. 77
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de Caixabank amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00019/10
Sol·licitud p. 77
Rebuig de la sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de Catalunya Banc amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00020/10
Sol·licitud p. 78
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00021/10
Sol·licitud p. 78
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unnim-BBVA amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00022/10
Sol·licitud p. 78
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Banco de Santander amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00023/10
Sol·licitud p. 78
Rebuig de la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Direcció General de Tributs de la Junta d’Extremadura 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 352-00024/10
Sol·licitud p. 78
Acord sobre la sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Direcció General de Tributs de la Junta d’Andalusia 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 352-00025/10
Sol·licitud p. 78
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Guillem López-Ca-
sasnovas, membre del Banc d’Espanya, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit
Tram. 352-00026/10
Sol·licitud p. 79
Acord sobre la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Josep Maria Duran, 
professor de la Universitat de Barcelona i expert en temes 
fiscals de l’Institut d’Economia de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit
Tram. 352-00027/10
Sol·licitud p. 79
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Josep Maria Vega-
ra, exdirector de l’Institut d’Estudis Fiscals, amb relació al 
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Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit
Tram. 352-00028/10
Sol·licitud p. 79
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Xavier Vives, pro-
fessor d’economia d’IESE, amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00029/10
Sol·licitud p. 79
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Mercedes Pizarro 
Santos, directora de projectes d’Invest in Spain, amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les enti-
tats de crèdit
Tram. 352-00030/10
Sol·licitud p. 79
Rebuig de la sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença de Miquel Valls i Ma-
seda, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 352-00031/10
Sol·licitud p. 80
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’Eduardo Martínez 
Abascal, catedràtic de l’Àrea de Direcció Financera d’IESE, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 352-00032/10
Sol·licitud p. 80
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença de José María Gay de 
Liébana, professor d’economia financera i comptabilitat de 
la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei  
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00033/10
Sol·licitud p. 80
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Caixabank amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00034/10
Sol·licitud p. 80
Rebuig de la sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Banco Santander amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00035/10
Sol·licitud p. 80
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del BBVA amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00036/10
Sol·licitud p. 81
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Banco Popular amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00037/10
Sol·licitud p. 81
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
del Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00038/10
Sol·licitud p. 81
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè informi sobre la situació derivada de l’impa-
gament a les entitats del tercer sector social
Tram. 356-00001/10
Acord sobre la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias, presi-
dent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat, perquè expliqui els acords so-
bre el sistema de gestió del servei públic del cicle de l’aigua 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00007/10
Rebuig de la sol·licitud p. 81

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat sobre el procés de privatització d’Aigües Ter 
Llobregat i sobre les al·legacions de l’Agència Catalana de 
l’Aigua amb relació al sistema de gestió del servei públic del 
cicle de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00008/10
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder, ex-
conseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat, sobre el procés de privatització d’Ai-
gües Ter Llobregat i sobre les al·legacions de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua amb relació al sistema de gestió del servei 
públic del cicle de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona
Tram. 356-00009/10
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder, ex-
conseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat, sobre el procés d’adjudicació de la 
gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 356-00010/10
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del director territorial 
de Renfe Operadora a Catalunya davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat perquè expliqui el contracte programa 
entre Renfe i la Generalitat
Tram. 356-00011/10
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’Albert Castellanos 
Maduell, assessor del Departament d’Economia i Coneixe-
ment, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre les seves funcions i el seu progra-
ma de treball
Tram. 356-00016/10
Rebuig de la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habi-
tatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè expliqui els criteris, els objectius i les prio-
ritats d’acció d’Ofideute i les polítiques de mediació pública 
per a resoldre la situació dels afectats pel deute hipotecari
Tram. 356-00017/10
Acord sobre la sol·licitud p. 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi 
sobre la concessió de la gestió de serveis públics d’Aigües 
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Ter Llobregat a Acciona i sobre la constitució de la societat 
AMB
Tram. 356-00028/10
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Aigua és Vida davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la 
gestió de serveis públics d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i 
sobre la constitució de la societat AMB
Tram. 356-00029/10
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Enginyers Sense Fronteres davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la constitució de la 
societat AMB
Tram. 356-00030/10
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, pro-
fessor del Departament d’Anàlisi Econòmica de la Univer-
sitat de Saragossa, davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió de 
serveis públics d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la 
constitució de la societat AMB
Tram. 356-00031/10
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de 
la gestió de serveis públics d’Aigües Ter Llobregat a Acciona 
i sobre la constitució de la societat AMB
Tram. 356-00032/10
Rebuig de la sol·licitud p. 83

Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, 
president del Consell Assessor per a la Reactivació Econò-
mica, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la seva tasca d’assessorament al 
Govern en matèria econòmica
Tram. 356-00048/10
Acord sobre la sol·licitud p. 83

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
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Brufau, pre-
sident de Repsol, davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat perquè informi sobre l’actuació de la companyia amb 
relació al vessament a les instal·lacions del polígon petroqu-
ímic Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 356-00056/10
Rebuig de la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Joan Pedrerol, di-
rector del complex industrial Repsol Tarragona, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
l’actuació de la companyia amb relació al vessament a les 
instal·lacions del polígon petroquímic Nord del 31 d’octubre 
de 2012
Tram. 356-00057/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi 
Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre els runams salins
Tram. 356-00058/10
Retirada de la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de la directora general 
de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat perquè informi sobre els runams salins
Tram. 356-00059/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del president de l’Ins-
titut Català de la Fusta davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre les possibilitats de creació 
d’ocupació del mercat de la fusta i dels productes del bosc
Tram. 356-00060/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del director general 
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les pos-
sibilitats de creació d’ocupació del mercat de la fusta i dels 
productes del bosc
Tram. 356-00062/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sorci Forestal de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre les possibilitats de creació 
d’ocupació del mercat de la fusta i dels productes del bosc
Tram. 356-00063/10
Acord sobre la sol·licitud p. 84

Sol·licitud de compareixença de Jaume Marga-
rit i Rosat, director general de l’Associació de Productors 
d’Energies Renovables, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè presenti l’estudi de l’impacte macroeco-
nòmic de les energies renovables corresponent al 2011
Tram. 356-00065/10
Acord sobre la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença d’Albert Ledesma, 
responsable operatiu del Programa de prevenció i atenció 
a la cronicitat del Departament de Salut, davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui els objectius d’aquest programa
Tram. 356-00069/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argi-
mon i Pallàs, conseller delegat de l’Agència de Qualitat i Ava-
luació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre l’evolució de programes i indicadors de 
la Central de Resultats
Tram. 356-00070/10
Sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de Pere Vallribera, ge-
rent del Consorci Sanitari de Terrassa, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el concurs per 
a proveir el servei de telecomunicacions i tecnologies que 
aquest consorci ha atorgat a Telefònica Solucions d’Infor-
màtica i Telecomunicacions
Tram. 356-00071/10
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de Núria Paniello, ex-
gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el concurs per 
a proveir el servei de telecomunicacions i tecnologies que 
aquest consorci ha atorgat a Telefònica Solucions d’Infor-
màtica i Telecomunicacions
Tram. 356-00072/10
Rebuig de la sol·licitud p. 85

Sol·licitud de compareixença de Manel Balcells, de 
la Fundació Sant Llàtzer, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre el concurs per a proveir el 
servei de telecomunicacions i tecnologies que el Consorci 
Sanitari de Terrassa ha atorgat a Telefònica Solucions d’In-
formàtica i Telecomunicacions
Tram. 356-00073/10
Rebuig de la sol·licitud p. 85
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Sol·licitud de compareixença de Joan B. Casas On-
teniente, president de la Comissió Tècnica de la Central de 
Balanços del Servei Català de la Salut, davant la Comis-
sió de Salut perquè expliqui l’evolució dels indicadors de la 
Central de Balanços
Tram. 356-00082/10
Sol·licitud p. 86

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
Rebuig de la sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’Abelardo García de 
Lorenzo Mateos, president de la Societat Espanyola de Nu-
trició Parenteral i Enteral, davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre els objectius d’aquesta entitat i els estudis 
que ha desenvolupat
Tram. 356-00092/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi sobre l’accés a la targeta sanitària individual de les per-
sones no assegurades pel Servei Nacional de Salut
Tram. 356-00095/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’entitat Estafa Banc, de Mataró (Maresme), davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la 
situació i les alternatives de les persones afectades per les 
participacions preferents de Caixa Laietana
Tram. 356-00096/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per les Preferents, de Mataró 
(Maresme), davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost perquè expliqui la situació i les alternatives de les 
persones afectades per les participacions preferents de Cai-
xa Laietana
Tram. 356-00097/10
Sol·licitud p. 86

Sol·licitud de compareixença de Jaume Boter de 
Palau, expresident de Caixa Laietana, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi perquè 
expliqui la situació i les alternatives de les persones afecta-
des per les participacions preferents d’aquesta entitat
Tram. 356-00098/10
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, exdi-
rector general de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost perquè informi perquè expliqui 
la situació i les alternatives de les persones afectades per les 
participacions preferents d’aquesta entitat
Tram. 356-00099/10
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença del director general 
per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració perquè informi sobre el primer any de vigència 
de la Instrucció 1/2012 de la Direcció General per a la Immi-
gració, per la qual s’estableixen els criteris generals per a 
l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la 
Generalitat
Tram. 356-00100/10
Sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Jaume Moya, 
membre del Fòrum l’Espitllera i de la plataforma Aturem el 
Fracking, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre les afectacions de la fractura hidràulica sobre 

la salut de les persones, el medi natural, el patrimoni i el des-
envolupament
Tram. 356-00106/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Llorenç Planagu-
mà, membre de Riudaura Junts contra el Fracking i de la pla-
taforma Aturem el Fracking, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre les afectacions de la fractura 
hidràulica sobre la salut de les persones, el medi natural, el 
patrimoni i el desenvolupament
Tram. 356-00107/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Pablo Cotarelo, 
membre d’Ecologistes en Acció i de la plataforma Aturem el 
Fracking, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre les afectacions de la fractura hidràulica sobre 
la salut de les persones, el medi natural, el patrimoni i el des-
envolupament
Tram. 356-00108/10
Acord sobre la sol·licitud p. 87

Sol·licitud de compareixença de Pere Puig i Angla-
da, delegat del Govern davant la Unió Europea, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi del seu pro-
jecte com a responsable de la Delegació del Govern
Tram. 356-00109/10
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença del delegat de la Ge-
neralitat a la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui els seus 
criteris i el programa d’activitats a les institucions de la Unió 
Europea
Tram. 356-00110/10
Sol·licitud p. 88

Sol·licitud de compareixença del director d’informa-
tius de TV3 davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre la incidència en la qualitat de la informació del tanca-
ment de les delegacions de TV3 a les Terres de l’Ebre, els 
Pallars i la Catalunya del Nord
Tram. 356-00114/10
Sol·licitud p. 88

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
Acord sobre la sol·licitud p. 88

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

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el des-
envolupament del Pla per a la reducció del fracàs escolar a 
Catalunya
Tram. 355-00024/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 88

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00025/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 88

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
el procés d’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00026/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 89
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Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre els acords amb l’empresa Veremonte per a la 
construcció dels parcs temàtics Barcelona World
Tram. 355-00027/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 89

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

Compareixença de Teresa Crespo, presidenta del 
Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar les 
tasques d’assessorament dutes a terme
Tram. 357-00028/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença del secretari d’Habitatge i Millora 
Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a 
explicar els criteris, els objectius i les prioritats d’acció d’Ofi-
deute i les polítiques de mediació pública per a resoldre la 
situació dels afectats pel deute hipotecari
Tram. 357-00029/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de Joan Pedrerol, director del 
complex industrial Repsol Tarragona, davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre l’actuació de la 
companyia amb relació al vessament a les instal·lacions del 
polígon petroquímic Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 357-00030/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença de la directora general de Qualitat 
Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per 
a informar sobre els runams salins
Tram. 357-00031/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 89

Compareixença del president de l’Institut Català de 
la Fusta davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a in-
formar sobre les possibilitats de creació d’ocupació del mer-
cat de la fusta i dels productes del bosc
Tram. 357-00032/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença del director general del Centre Tec-
nològic Forestal de Catalunya davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació per a informar sobre les possibilitats de cre-
ació d’ocupació del mercat de la fusta i dels productes del 
bosc
Tram. 357-00033/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença del president del Consorci Forestal 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a informar sobre les possibilitats de creació d’ocupació del 
mercat de la fusta i dels productes del bosc
Tram. 357-00034/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Jaume Margarit i Rosat, director 
general de l’Associació de Productors d’Energies Renova-
bles, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a pre-
sentar l’estudi de l’impacte macroeconòmic de les energies 
renovables corresponent al 2011
Tram. 357-00035/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Jaume Moya, membre del Fò-
rum l’Espitllera i de la plataforma Aturem el Fracking, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar so-
bre l’afectació de la fractura hidràulica sobre la salut de les 
persones, el medi natural, el patrimoni i el desenvolupament
Tram. 357-00036/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Llorenç Planagumà, membre de 
Riudaura Junts contra el Fracking i de la plataforma Aturem 
el Fracking, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a 
informar sobre l’afectació de la fractura hidràulica sobre la 
salut de les persones, el medi natural, el patrimoni i el des-
envolupament
Tram. 357-00037/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença de Pablo Cotarelo, membre d’Eco-
logistes en Acció i de la plataforma Aturem el Fracking, da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar so-
bre l’afectació de la fractura hidràulica sobre la salut de les 
persones, el medi natural, el patrimoni i el desenvolupament
Tram. 357-00038/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 90

Compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de 
la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per 
a informar sobre la situació derivada de l’impagament a les 
entitats del tercer sector social
Tram. 357-00039/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Compareixença de Salvador Alemany, president del 
Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica, davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost per a informar 
sobre la seva tasca d’assessorament al Govern en matèria 
econòmica
Tram. 357-00040/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana 
de la Competència per a presentar les memòries correspo-
nents al 2011 i al 2012
Tram. 359-00003/10
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 91

Compareixença del secretari de Cooperació i Co-
ordinació de les Administracions Locals davant la Comissió 
de la Sindicatura de Comptes amb relació a l’Informe de fis-
calització 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. 363-00001/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 91

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Escrit de renúncia de la condició de diputat
Presentació p. 91

Escrit de renúncia de la condició de diputada
Presentació p. 91

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

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

Suplència en l’exercici de les funcions de la vice-
presidenta del Govern pel conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 330-00010/10
Presentació p. 92
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es 
modifiquen les directives 92/58/CEE, 92/85/
CEE, 94/33/CE i 98/24/CE del Consell i la Di-
rectiva 2004/37/CE del Parlament Europeu i 
del Consell per a alinear-les amb el Regla-
ment (CE) 1272/2008, sobre classificació, 
etiquetatge i envasament de substàncies i 
barreges
Tram. 295-00020/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 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 de modificació del 
Reglament (CE) 562/2006 pel que fa a la utilit-
zació del Sistema d’entrada i sortida (EES) i el 
Programa de registre de viatgers (RTP)
Tram. 295-00022/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb re-
lació a la Proposta de decisió del Parlament 
Europeu i del Consell per la qual s’estableix 
un programa d’ajut a les activitats de vigilàn-
cia i seguiment espacial
Tram. 295-00023/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’ar-
ticle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableix un sistema d’entrada i sortida per a 
registrar les dades d’entrada i sortida dels 
nacionals de tercers països que creuen les 
fronteres exteriors dels estats membres de 
la Unió Europea
Tram. 295-00024/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableix un programa de registre de viatgers
Tram. 295-00025/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 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 el deute de la 
Generalitat amb les entitats del tercer sec-
tor social
Tram. 250-00001/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 5, tinguda el 19.03.2013, 
DSPC-C 53.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en 
la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Proposta de resolució sobre el tancament 
del dipòsit controlat de residus de les Valls, 
a Santa Maria de Palautordera
Tram. 250-00018/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 5, tinguda el 19.03.2013, 
DSPC-C 53.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.
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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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 2885; 6648 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 19.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 2885)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern (tram. 202-00001/10).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 6648)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i 
del Govern (tram. 202-00001/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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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

Esmenes a la totalitat
Reg. 6606; 6649 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 19.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 6606)

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 els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de prohibició de pros-
peccions i explotacions d’hidrocarburs no convenci-
onals per mitjà de fracturació hidràulica (tram. 202-
00002/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 6649)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de prohibició de prospeccions i ex-
plotacions d’hidrocarburs no convencionals per mitjà 
de fracturació hidràulica (tram. 202-00002/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 6650 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 6650)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de derogació de l’article 41 de la Llei 
5/2012, de mesures fiscals, financeres i administrati-
ves i de creació de l’impost sobre les estades en esta-
bliments turístics (tram. 202-00003/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 6651 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 6651)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de protecció civil de Catalunya (tram. 
202-00004/10).
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 6652 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 6652)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei dels serveis de prevenció, extinció 
d’incendis i salvaments de la Generalitat (tram. 202-
00005/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 6607; 6653 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 19.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 6607)

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 els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei de la biodiversitat i el 
patrimoni natural (tram. 202-00006/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 6653)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural 
(tram. 202-00006/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Proposició de llei de transparència i accés a 
la informació
Tram. 202-00007/10

Esmenes a la totalitat
Reg. 6608; 6654 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 19.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 6608)

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 els articles 104 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la 
totalitat a la Proposició de llei de transparència i accés 
a la informació (tram. 202-00007/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 6654)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent esmena a la totalitat a la Pro-
posició de llei de transparència i accés a la informació 
(tram. 202-00007/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 6609; 6655 / Admissió a tràmit: 

Mesa del Parlament, 19.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 6609)

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 els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 12/2009, d’educació (tram. 202-00008/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 6655)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 104 i següents del Reglament del Par-
lament, presenta la següent esmena a la totalitat a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
d’educació (tram. 202-00008/10).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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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 de Convergència i Unió 
(reg. 8263).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 22.03.2013.

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 de Convergència i Unió 
(reg. 8264).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 22.03.2013.

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 de Convergència i Unió 
(reg. 8265).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 22.03.2013.

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 de Convergència i Unió 
(reg. 8266).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 22.03.2013.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 7768; 7846 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7768)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del punt 2

«2. Treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Pine-
da les polítiques actives d’ocupació necessàries, espe-
cialment les orientades cobrir necessitats de formació 
específiques, per tal de facilitar la inserció laboral dels 
treballadors i treballadores que s’han quedat a l’atur 
amb el tancament de Gallostra S.A.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7846)

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

De tota la proposta

«Que el Departament d’Empresa i Ocupació exercei-
xi les competències en matèria de relacions laborals 
per tal de mediar en la solució del conflicte plantejat 
pel tancament de l’empresa Gallostra, SA i adopti les 
mesures necessàries per facilitar la continuïtat de l’ac-
tivitat industrial, a través d’un projecte industrial al-
ternatiu i viable que contribueixi a mantenir el màxim 
nombre de llocs de treball.»
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Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou centre de l’Escola Angeleta Ferrer, 
de Mataró
Tram. 250-00090/10

Esmenes presentades
Reg. 7132; 7368 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 18.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 7132)

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

«El Parlament de Catalunya, recollint l’acord munici-
pal aprovat conjuntament per tots els grups municipals 
de l’Ajuntament de Mataró (CiU, PSC, PPC, PxC, ICV 
i CUP) el passat 11 de desembre de 2012, i no havent 
obtingut resposta per part del Departament d’Ense-
nyament, insta el Govern de la Generalitat de Catalu-
nya a presentar, en el termini d’un mes, un pla d’inver-
sió i de construcció del nou centre amb el compromís 
de construcció de la nova escola per al curs 2013-14, 
ubicada en els actuals terrenys situats a l’antiga fàbrica 
de paper de Can Fàbregas, entre els carrers Lepanto 
i Xurruca, propietat de l’Ajuntament de Mataró i que 
aquest ja s’ha compromès a cedir a la Generalitat, tot 
garantint la incorporació de la corresponent partida 
pressupostària en els pressupostos de la Generalitat 
per l’any 2013.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7368)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a establir, conjuntament amb 
l’Ajuntament de Mataró, el calendari de construcció 
del nou centre i el compromís d’iniciar les obres el més 
aviat possible, atès que es tracta d’una actuació ur-
gent.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7133; 7844 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 7133)

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

Del punt 1

«1. Informar per escrit, en un termini no superior a una 
setmana des de la publicació de l’aprovació d’aquesta 
proposta, als portaveus dels grups parlamentaris, així 
com als ajuntaments afectats, de les accions realitza-
des per la Generalitat en relació a la supervisió admi-
nistrativa del compliment de les condicions establertes 
a la societat mercantil beneficiària del permís d’inves-
tigació Ripoll, així com de les accions empreses per 
la Generalitat, en relació a l’incompliment d’aquestes 
condicions, valorant la revocació o caducitat d’aquest 
permís.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7844)

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

Del punt 1

«1. El Departament d’Empresa i Ocupació iniciarà el 
procediment d’extinció dels permisos d’investigació 
d’hidrocarburs quan es detecti l’incompliment per part 
del titular, de les condicions establertes en l’autoritza-
ció».

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

Del punt 2

«2. Informar àmpliament a les administracions locals, 
entitats i organitzacions de la societat civil i forces po-
lítiques de les comarques afectades de les conclusions 
de l’informe que redactarà el Grup de Treball sobre 
l’Extracció d’Hidrocarburs per Fractura Hidràulica, 
creat pel Govern, i que ha de valorar l’estat de conei-
xement sobre les oportunitats i els riscos associats a 
l’explotació d’aquesta font d’hidrocarburs no conven-
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cionals, determinar les accions necessàries per a ga-
rantir que la Generalitat de Catalunya sigui l’autoritat 
que adopta les decisions públiques en aquesta matèria 
i plantejar les recomanacions al govern de Catalunya 
sobre el posicionament a adoptar.»

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

D’un nou punt 3

«3. Creació d’una subcomissió específica per l’estudi 
sobre l’extracció d’hidrocarburs de fonts no convencio-
nals. En aquesta subcomissió s’hi presentarà l’informe 
que ha de redactar el Grup de Treball sobre l’Extracció 
d’Hidrocarburs per Fractura Hidràulica, creat pel Go-
vern, així com la compareixença d’aquelles persones o 
entitats que per raó de la matèria es determini.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7370; 7907 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7370)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar les actuacions necessàries, la 
construcció de la rotonda o qualsevol altra solució tèc-
nica que pugui ser considerada més adient, a la car-
retera de Corbins (C-12) en el tram d’accés a l’Escola 
Alba per tal de garantir la seguretat viària d’alumnes i 
conductors, un cop l’escola i els ajuntaments de Lleida 
i Corbins hagin fet totes les actuacions necessàries per 
tal que hi hagi un espai d’aparcament i una zona de 
desencotxament.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7907)

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 consensuar amb l’ajuntament de Corbins la 

millora dels accessos al centre escola Alba a Corbins 
per garantir la mobilitat i la seguretat del comunitat 
educativa del centre.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7371 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CCL, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7371)

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

Del punt 2

«2. Donar suport i defensar, en el marc del Consell del 
patrimoni històric espanyol, la seva candidatura, per 
tal que sigui inclosa en la llista indicativa i treballar 
per a la seva aprovació per part del Ple d’aquest Con-
sell.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7372; 7403 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7372)

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 continuar treballant, a través de la comissió 
de desembassament, per a adaptar els cabals fluents 
pel riu Ter a la demanda d’aigua de reg, entre d’altres. 
Tot això en base als estudis realitzats i el coneixement 
disponible, que permeten avaluar les demandes d’ai-
gua per a reg agrícola, al Baix Ter.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7403)

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

D’addició al text

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir, en qualsevol cas, el manteniment 
del cabal ecològic mínim del riu Ter i realitzar [...].»

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

Esmenes presentades
Reg. 7402 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CEU, 18.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7402)

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

Del punt 2. Nova redacció

«2. Valorar en seu parlamentària els resultats de l’es-
tudi “A les tres a casa? L’mpacte social i educatiu de 
la jornada escolar contínua” realitzat per la Fundació 
Jaume Bofill».

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

Esmenes presentades
Reg. 7373 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CEU, 18.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7373)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a posar en marxa, de forma urgent i priori-
tària, els tràmits per a iniciar dins d’aquest any 2013, 
sempre que les disponibilitats econòmiques ho facin 
possible, la construcció de la tercera escola d’educació 
infantil i primària a Abrera (Baix Llobregat).»

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

Esmenes presentades
Reg. 7374; 7435 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7374)

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 realitzar accions destinades a la sensibilit-
zació de circular en vehicles en bones condicions i dels 
perills que un manteniment inadequat o negligent pot 
provocar en la vida dels conductors i ocupants dels ve-
hicles.»

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 7435)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya es compromet a agilitzar 
els tràmits necessaris per a l’inici dels treballs de la 
Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària aprovada per 
la Resolució 12/X del Parlament de Catalunya, on es 
puguin estudiar aspectes com la problemàtica sobre el 
seguiment del manteniment dels vehicles i el risc de no 
realitzar aquest manteniment.»

Proposta de resolució sobre el millorament 
dels trams de carretera amb més sinistralitat 
segons l’estudi EuroRAP
Tram. 250-00101/10

Esmenes presentades
Reg. 7375; 7908 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7375)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer un seguiment dels trams de major risc 
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a Catalunya segons l’estudi EuroRap, corresponents 
a carreteres de titularitat de la Generalitat, analitzant 
les seves causes i les possibles solucions a implantar, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7908)

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del punt 1

«1. Millorar la senyalització dels 20 trams (la GI-550, 
la GI-555, la GI-512, la BV-1433, la BP-1417, la C-12, 
la B-210, la BV-5001,la C-14, la BV-4608, C-31, B-10, 
N-II, G-661,. C-58, B-20, B-140) de més riscs d’acci-
dents de trànsit a Catalunya (cotxes, motos i ciclomo-
tors)per tal de reduir la sinistralitat que presenten ac-
tualment aquests, instant també al Govern de l’Estat 
a dur a terme les mateixes actuacions en les vies que 
siguin de la seva titularitat.»

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Del punt 2

«2. Dur a terme les actuacions necessàries amb l’ob-
jectiu de millorar les condicions de la via dels 20 trams 
amb més risc de sinistralitat de Catalunya assenyalats 
per l’estudi EuroRAP 2011, instant també al Govern de 
l’Estat a dur a terme les mateixes actuacions en les vies 
que siguin de la seva titularitat.»

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Del punt 3

«3. En el marc de l’elaboració i aprovació dels pres-
supostos de la Generalitat per l’any 2013, no reduir, 
i en la mesura del possible augmentar, les dotacions 
pressupostàries destinades al manteniment i la millo-
ra de la xarxa viària catalana per tal d’evitar en un 
futur l’augment de la sinistralitat vial, instant també 
al Govern de l’Estat a que en el marc de l’elaboració i 
aprovació dels pressupostos, no redueixi les dotacions 
pressupostàries destinades al manteniment i la millora 
de la xarxa viària per tal d’evitar en un futur l’augment 
de la sinistralitat vial.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7376; 7910 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7376)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar al Ministeri de Foment, com a titu-
lar de l’autopista AP-7: 

1. L’augment del nombre de places dels pàrquings gra-
tuïts de l’autopista AP-7, especialment el del seu pas 
per Martorell (Baix Llobregat) per tal d’oferir un mi-
llor servei als seus usuaris.

2. La millora de les prestacions de les àrees de servei 
de l’autopista AP-7 mitjançant la dotació d’instal·la-
cions que afavoreixin les seves condicions de segure-
tat.

3. La realització de les gestions necessàries amb ACE-
SA, societat concessionària de l’AP-7, per tal de nego-
ciar una reducció de les tarifes del seu pàrquing privat 
“Truck Park”.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7910)

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del punt 1

«1. Estudiar la viabilitat econòmica per tal d’augmen-
tar el nombre de places dels pàrquings gratuïts de l’au-
topista AP-7, especialment el del seu pas per Martorell 
(Baix Llobregat), per tal de reduir els costos indirectes 
generats per normativa que obliga a realitzar aturades 
obligatòries als transportistes professionals.»



25 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 46

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 26

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

Esmenes presentades
Reg. 7377 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7377)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a analitzar la viabilitat tècnica, funcional i 
econòmica de la construcció d’un vial de connexió en-
tre la Ronda sud d’Igualada i el municipi d’Igualada.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7845 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CEO, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7845)

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

Al punt 1

«1. Analitzar la situació actual dels Albergs de Joven-
tut, per fer que depenguin de la Direcció General de 
Turisme de la Generalitat com qualsevol altre establi-
ment turístic.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7409 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CEU, 18.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7409)

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

«[...] que estableixi l’homologació directa de l’actual ti-
tulació d’Enginyer Tècnic [...]».

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

Esmenes presentades
Reg. 7378; 7828 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7378)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a intentar establir convenis de col·laboració 
amb els operadors de telefonia mòbil per aconseguir 
millorar el servei de telefonia mòbil a la totalitat de la 
C-31 al seu pas pel Baix Llobregat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7828)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya instarà al Govern a exi-
gir als operadors de telefonia mòbil una millora de la 
cobertura de telefonia mòbil a la totalitat de la C-31 al 
seu pas pel Baix Llobregat.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 7379; 7829 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7379)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern perquè 
impulsi les accions necessàries per a exigir que el ges-
tor d’infraestructures ADIF millori el desplegament de 
cobertura de la telefonia mòbil a la xarxa ferroviària 
de rodalies i regionals de Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7829)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir 
al gestor d’infraestructures ADIF que faci les gestions 
oportunes davant les operadores de telefonia mòbil per 
a assolir una cobertura complerta de la xarxa ferrovià-
ria de rodalies i regionals de Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7382 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7382)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar, amb caràcter de màxima urgència, 
la redacció del projecte de millora de la seguretat vià-
ria de la carretera N-141 entre Anglès i Salt, i a proce-

dir a programar les obres tan bon punt les disponibili-
tats pressupostàries ho permetin.»

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les escoles bressol municipals
Tram. 250-00113/10

Esmenes presentades
Reg. 3773; 7383; 7783 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 18.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 3773)

Apartat 1

Lletra a

1 Esmena núm. 1
De modificació
Grup Mixt (1)

«Disposar els recursos necessaris, suficients i correc-
tes per a mantenir les actuals escoles bressol munici-
pals i, així, fer front a les necessitats educatives de les 
nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del 
benestar social de la ciutadania.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7383)

Apartat 1

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

Al punt 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Atendre de manera urgent, i d’acord amb les possi-
bilitats econòmiques, les demandes sobre el finança-
ment de les escoles bressol adreçades el proppassat 20 
d’abril de 2012 conjuntament per l’ACM i la FMC al 
Departament d’Ensenyament per resoldre la situació 
crítica del món local respecte de la viabilitat dels cen-
tres educatius de 0-3 anys.»

Lletra b

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

De l’apartat b del punt 1

«b) Dotar amb la quantitat econòmica possible l’apor-
tació de la Generalitat per cada plaça de llar d’infants, 
i mantenir l’esmentat import per als cursos següents.»



25 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 46

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 28

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7783)

Apartat 1

Lletra b

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«b) Dotar de manera immediata quan es millorin els 
ingressos de la Generalitat i la disponibilitat pressu-
postària fins a 1.600 euros i progressivament fins a 
1.800 euros l’aportació de la Generalitat per cada pla-
ça de llar d’infants, i mantenir l’esmentat import per 
als cursos següents.»

Lletres c i d

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Refosa dels punts c i d en un únic punt c

«c) Atendre la voluntat de les entitats municipalistes de 
fer sostenible la provisió pública de serveis educatius 
d’infància mentre s’estableixi un marc estable de col-
laboració i coresponsabilitat entre les administracions 
educatives i, a partir d’un acord marc bilateral que ga-
ranteixi la seguretat jurídica i financera, trobar les me-
sures que permetin la sostenibilitat i l’optimització del 
model d’escoles bressol.»

Proposta de resolució sobre el restabliment 
de la plantilla de professors dels centres pú-
blics
Tram. 250-00116/10

Esmenes presentades
Reg. 7821 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 18.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7821)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

«1. Garantir que en el moment que millorin els ingres-
sos i la disponibilitat pressupostària de la Generalitat 
es prioritzarà la millora i la suficiència de les plantilles 
dels centres educatius i el cobriment de les substituci-
ons des del primer dia, per tal que pugui garantir-se la 
qualitat educativa, l’atenció a la diversitat i l’òptima 

organització dels centres d’acord a les necessitats exis-
tents. Mentrestant, es treballarà i consensuarà, dins 
dels òrgans de participació del Departament, les me-
sures provisionals que calguin per millorar l’atenció a 
la diversitat i l’organització dels centres.»

Proposta de resolució sobre l’empresa Ga-
llostra, de Pineda de Mar
Tram. 250-00118/10

Esmenes presentades
Reg. 7823; 7847 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7823)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del punt 1

«1. Demanar a la inspecció de treball un informe sobre 
el compliment de les obligacions legals de Gallostra SA 
amb els seus treballadors i, en el cas que se’n detecti al-
guna irregularitat, emprendre les accions oportunes.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Del punt 3

«3. Treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Pine-
da les polítiques actives d’ocupació necessàries, espe-
cialment les orientades cobrir necessitats de formació 
específiques, per tal de facilitar la inserció laboral dels 
treballadors i treballadores que s’han quedat a l’atur 
amb el tancament de Gallostra S.A.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7847)

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

De tota la Proposta de resolució

«Que el Departament d’Empresa i Ocupació exercei-
xi les competències en matèria de relacions laborals 
per tal de mediar en la solució del conflicte plantejat 
pel tancament de l’empresa Gallostra, SA i adopti les 
mesures necessàries per facilitar la continuïtat de l’ac-
tivitat industrial, a través d’un projecte industrial al-
ternatiu i viable que contribueixi a mantenir el màxim 
nombre de llocs de treball.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 7385 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7385)

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

Al punt 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir 
exercint totes les accions polítiques, administratives i 
legals que siguin necessàries davant el Ministerio de 
Fomento, per tal que no es deneguin les renovacions 
dels ajuts al pagament de les quotes hipotecàries per 
l’adquisició d’habitatges de protecció oficial en règim 
general o especial, a ningú que reuneixi les condicions 
ja reconegudes en el RD 2066/2088 i en plans d’habi-
tatge, deixant sense efecte el l’improcedent criteri in-
terpretatiu que està aplicant en relació a l’art. 35 RDL 
20/2012.»

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

Dels punts 2 i 3

2) Que, mentre no es produeixi la rectificació referida 
a l’anterior punt, la Generalitat assumeixi l’import que 
suposi la renovació dels drets a subsidiació d’aquelles 
persones i famílies que, complint els requisits econò-
mics, es troben afectades per l’improcedent interpreta-
ció del Ministerio de Fomento.

3) Que, en cas necessari, l’assumpció del pagament del 
les ajudes s’instrumenti mitjançant el reconeixement 
als afectats del dret a acollir-se als ajuts d’especial ur-
gència per a persones i famílies amb risc de pèrdua 
d’habitatge (Resolució TES/2932/2012, de 21 de de-
sembre), eliminant la limitació temporal que impedeix 
sol·licitar-los quan no hagin transcorregut dos anys des 
de l’última recepció de l’ajut.»

Proposta de resolució sobre la criminalitza-
ció de la lluita sindical a Andalusia
Tram. 250-00120/10

Esmenes presentades
Reg. 7824 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7824)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya rebutja les mesures re-
pressives i de criminalització de la lluita sindical a 
Andalusia i de les seves organitzacions.»

Proposta de resolució sobre l’assassinat de 
tres activistes kurdes a París i sobre l’auto-
determinació del poble kurd
Tram. 250-00121/10

Esmenes presentades
Reg. 7138; 7436 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAEUEC, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 7138)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Ciutadans (1)

Del punt 1

«1. Teniendo en consideración que los crímenes referi-
dos en la exposición de motivos cometidos en territorio 
francés están siendo ya investigados por las autorida-
des francesas, el Parlamento de Cataluña reitera que 
uno de los principios básicos de las relaciones interna-
cionales es el de la no injerencia en los asuntos inter-
nos de otro Estado, y recuerda que las competencias de 
la Generalitat en el ámbito de la acción exterior y co-
operación no incluyen la de dirigirse a Estados sobe-
ranos para pronunciarse sobre sus asuntos internos»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Ciutadans (2)

Del punt 2

«2. El Parlamento de Cataluña recuerda que uno de 
los principios básicos de las relaciones internaciona-
les –que corresponden en exclusiva al Estado salvo en 
lo expresamente reconocido en el Estatuto de Autono-
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mía para la proyección y promoción exterior de Ca-
taluña– es el del respeto a la integridad territorial de 
los Estados. Asimismo, recuerda que diversas organi-
zaciones internacionales, como las Naciones Unidas o 
la Unión Europea, han adoptado diversas resoluciones 
sobre el conflicto kurdo, que entre otros asuntos ver-
san sobre la protección de las minorías, y a las que el 
Parlamento de Cataluña, como institución española, 
se adhiere plenamente»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7436)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya resol instar el govern 
per tal que s’adreci als governs francès i turc per mani-
festar-los la preocupació del Parlament davant aquests 
greus fets i els trameti la necessitat d’investigar i di-
rimir les responsabilitats corresponents d’aquests 
crims.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Del punt 2

«2. El gener de 2013 es va produir per primera vegada 
una declaració pública del govern turc anunciant l’ini-
ci de converses i negociacions amb el poble kurd per a 
una solució política al conflicte, havent mantingut una 
primera reunió a Oslo sota la presidència pel govern 
britànic. El dia 9 de gener es va produir un atemptat 
a París amb la mort de tres víctimes kurdes. Tenint en 
compte aquests fets, el Parlament de Catalunya reco-
neix l’esforç del govern turc en iniciar les negociacions 
per trobar una solució política al conflicte kurd i insta 
el Govern de la Generalitat de Catalunya a què realitzi 
les actuacions exteriors pertinents per tal de promoure 
que el govern turc continuï apostant pel diàleg i l’en-
tesa política.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

D’un nou punt 3

«3. Tal i com la UE a través de la Vicepresidenta ASHTON  
i el Sr Füle han declarat al Parlament Europeu el darrer 
28 de febrer, el Parlament de Catalunya “recolza plena-
ment les negociacions en curs encaminades a posar fi al 
conflicte i que s’espera que estableixin les bases d’una 
solució global de la qüestió kurda” i “recolza les con-
verses endegades a posar fi a un conflicte que ha causat 
un número massa alt de víctimes en les tres darreres dè-

cades, es congratula del recolzament de la societat civil 
i dels diversos partits a aquesta iniciativa i anima a les 
parts interessades a no deixar-se desviar del seu objec-
tiu després del terrible fet de Paris o d’altres provocaci-
ons que es produeixin en un futur”.»

Proposta de resolució sobre la intervenció 
militar francesa a Mali i sobre l’autodetermi-
nació del poble tuareg
Tram. 250-00122/10

Esmenes presentades
Reg. 7825 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7825)

1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament resol: 

– Pronunciar-se pel dret a l’autodeterminació del po-
ble tuareg

–Instar el Govern de la Generalitat a realitzar les actu-
acions diplomàtiques pertinents per tal que quedi pa-
lesa la voluntat del Parlament que qualsevol actuació 
de la comunitat internacional a Mali prioritzi el procés 
polític per a restablir la pau a la zona i l’establiment 
d’un marc creïble per a les negociacions.

– Instar el Govern Espanyol a la retirada de tot tipus 
d’ajuda civil o militar a la invasió.»

Proposta de resolució sobre el tancament 
de la residència de Pacs del Penedès
Tram. 250-00126/10

Esmenes presentades
Reg. 7388 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CBFI, 19.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7388)

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

Al punt 1

«El Parlament insta el Govern a: 

1. Garantir, tal i com el Departament va fer, els drets 
de les persones usuàries dels serveis de la Residència 
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de Pacs en tot el procés de reubicació en altres resi-
dències.»

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

Del punt 2

«2. Fer les gestions oportunes per assegurar el màxim 
de places concertades de residència de gent gran i res-
ta de serveis de la residència tancada es continuïn ofe-
rint entre Vilafranca i la comarca de l’Alt Penedès.»

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

Al punt 3

«3. Fer seguiment i oferir assessorament, tal i com el 
Departament va fer, i ajut als treballadors i treballado-
res que perden el seu lloc de treball per tal que no que-
din afectats els seus drets.»

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

De tot el punt 4

4. Informar al Consell Comarcal i aquest Parlament de 
les actuacions fetes per l’ICASS per tal d’aclarir les res-
ponsabilitats i accions empreses pels diferents actors en 
el tancament i posterior garantia de places concertades 
al territori.»

Proposta de resolució sobre la instal·lació de 
pantalles acústiques a la carretera C-32 al 
pas pel Masnou
Tram. 250-00127/10

Esmenes presentades
Reg. 7389 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7389)

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

Del punt 1

«1. Redactar el Pla específic de millora de la qualitat 
de l’aire en el t. m. del Masnou, especialment en la zo-
na d’influència de l’autopista C-32, de l’Escola Rosa 
Sensat i altres edificis del Masnou Alt més propers a 
aquesta via.»

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

Del punt 2

«2. Concretar, d’acord amb les conclusions de l’indi-
cat Pla específic, les mesures correctores acústiques 
que en el seu cas corresponguin, a executar en cada 
cas d’acord amb el que es preveu en la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústi-
ca, i el seu Reglament.»

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

De tot el punt 3

«3. Garantir la realització urgent d’aquestes obres en el 
termini màxim de tres mesos.»

Proposta de resolució sobre la reducció del 
preu del peatge de l’autopista C-32
Tram. 250-00129/10

Esmenes presentades
Reg. 7390; 7911 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7390)

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

De la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a estudiar l’aplicació d’un règim de peatges 
en la C-32 Túnels del Garraf que permeti una homo-
geneïtzació dels seus peatges, tot garantint la viabilitat 
econòmica i financera de la concessió.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7911)

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 mantenir negociacions amb el Consell Co-
marcal del Garraf i del Baix Penedès per tal d’arribar 
a un acord que permeti la revisió i una reducció dràsti-
ca del preu del peatge de l’autopista C-32.»
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Proposta de resolució sobre el Quart Cintu-
ró i la mobilitat al Vallès
Tram. 250-00130/10

Esmenes presentades
Reg. 7906 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7906)

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

Del punt 1

«1. Fer les gestions oportunes davant del Ministeri 
de Foment per a reconsiderar la solució del projecte 
“Cierre de la autovia orbital de Barcelona”, tram en-
tre Terrassa i la Roca del Vallès, conegut també com 
a Quart Cinturó, en el marc de la tramitació del nou 
Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, tot 
reservant els recursos públics estatals que s’hi pensava 
invertir, ara o en exercicis futurs, per ser traspassats 
a la Generalitat de Catalunva, per tal que s’invertei-
xin en les propostes de millora de les infraestructures 
i plans de mobilitat basats en el transport públic i els 
mitjans no motoritzats que s’aprovin per les dues co-
marques del Vallès.»

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

Del punt 2

«2. Estudiar l’esmentat traçat del projecte “Cierre de 
la autovia orbital de Barcelona”, tram entre Terrassa i 
la Roca del Vallès, així com les reserves i afectacions 
contingudes en el vigent Pla territorial parcial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona.»

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

Del punt 4

«4. Realitzar un nou estudi de mobilitat de viatgers 
i mercaderies, d’acord les bases i principis de la Llei 
9/2003, per millorar la comunicació entre els nuclis 
urbans i d’activitat econòmica de les dues comarques 
del Vallès, que es basi en propostes més sostenibles de 
transport públic ferroviari, tramviari i transport públic 
interurbà per carretera, i en l’aprofitament i la millora 
de les vies interurbanes ja existents. Aquest estudi de 
mobilitat s’ha de fer amb la participació de les admi-
nistracions locals i representants de la societat civil i 
entitats ecologistes del territori.»

Proposta de resolució sobre la sinistralitat 
de la carretera C-58 a Vacarisses
Tram. 250-00131/10

Esmenes presentades
Reg. 7840 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7840)

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

Del punt 1

«Primer. Instar el Govern de la Generalitat de Cata-
lunya que dugui a terme les mesures necessàries a la 
carretera C-58 al seu pas per Vacarisses per tal de re-
duir-ne la sinistralitat.»

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

Del punt 2

«Segon. Impulsar d’una manera immediata la millora 
de la seguretat viària de la carretera C-58, amb les me-
sures següents: 

a) Incorporar en el Pla de seguretat viària una actu-
ació a curt termini consistent a millorar les caracte-
rístiques superficials del ferm, l’execució d’un zebrat 
central entre els dos sentits de circulació i millores de 
senyalització i abalisament en alguns trams.

b) Projectar, durant aquest any, una actuació de millo-
ra de la seguretat viària de la C-58 al seu pas per Va-
carisses que inclogui una actuació de ferm, la millora 
de la senyalització vertical i horitzontal i de l’abalisa-
ment, la revisió dels carrils addicionals i el reforça-
ment de la senyalització dels límits de velocitat, fent 
especial atenció a la secció transversal de la carretera 
mitjançant un estudi específic de la possibilitat d’im-
plementar un separador físic entre sentits.»

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

Del punt 3

«Tercer. Comprovar que les mesures que havia de re-
alitzar el Departament de Territori i Sostenibilitat que 
havia de dur a terme l’any 2012 s’han executat real-
ment i determinar les possibles actuacions addicionals 
que calgui executar addicionalment.»
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4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió (4)

Del punt 4

«Quart. Estudiar la possibilitat d’aplicar un règim de 
peatges en la C-16 tram Terrassa-Manresa, per dismi-
nuir el trànsit a la C-55.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la legislació que regula la presència de 
banderes en edificis oficials
Tram. 250-00132/10

Esmenes presentades
Reg. 7405; 7843 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 19.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7405)

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

«[...] edificis oficials i a ordenar que siguin retirades de 
forma immediata les senyeres estelades o altres sím-
bols no oficials del Parc de Bombers de la ciutat de Gi-
rona i de qualsevol altre edifici de la Generalitat arreu 
de Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7843)

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

De la proposta de resolució

«El Parlament insta el Govern a adoptar les mesures 
conduents al compliment de la legislació reguladora de 
l’ús de les banderes en edificis oficials i a ordenar que 
siguin retirades retirar de forma immediata les senye-
res estelades o altres símbols no oficials que onegen en 
el Parc de Bombers de la ciutat de Girona i de qualse-
vol altre edifici de la Generalitat de Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7392 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7392)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar, amb caràcter de màxima urgència, 
la redacció del projecte de millora de la seguretat vià-
ria de la carretera N-141 entre Anglès i Salt, i a proce-
dir a programar les obres tan bon punt les disponibili-
tats pressupostàries ho permetin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7826 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CBFI, 19.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7826)

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

1. Exigir al Govern de l’Estat que mantingui, com a 
mínim, l’aportació pressupostària que hi havia el 2010 
vers el Programa de Teleassistència i el Pla Concertat, 
atès que aquest és fonamental per poder desenvolupar 
una xarxa de Serveis Socials d’atenció primària.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

2. Acordar el finançament dels Serveis Socials amb 
els ens locals, titulars d’aquests serveis, en el marc del 
contracte programa entre ambdues.
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Proposta de resolució sobre la potenciació 
dels estudis d’enginyeria agronòmica a la 
Universitat de Lleida
Tram. 250-00136/10

Esmenes presentades
Reg. 7406; 7827 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 18.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7406)

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

Del punt 2.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7827)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«2. Treballar en favor de la coordinació interuniver-
sitària en l’àmbit de l’enginyeria agrònoma, tenint en 
compte que la Universitat de Lleida ha de ser l’eix cen-
tral de l’activitat universitària en aquest àmbit.»

Proposta de resolució sobre la implantació i 
l’emplaçament dels estudis de veterinària a 
la Universitat de Lleida
Tram. 250-00137/10

Esmenes presentades
Reg. 7393 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 18.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7393)

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

Del punt 2

«2. Estudiar la possibilitat d’incentivar línies de tre-
ball interuniversitàries entre les diferents universitats 
del territori en matèria de veterinària.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 5989; 
6762; 7630; 7925).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del projecte Promoció escolar del poble gi-
tano
Tram. 250-00139/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 5990; 
6763; 7631; 7926).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la prohibició de 
prospeccions i explotacions d’hidrocarburs 
no convencionals per mitjà de fracturació hi-
dràulica
Tram. 250-00140/10

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. 5991; 6764; 7927).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 5992; 
6765; 7632; 7928).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 5993; 
6766; 7633; 7929).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació 
del cribratge poblacional de càncer de cò-
lon i recte
Tram. 250-00143/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 5994; 
6767; 7634; 7930).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 5995; 
6768; 7635; 7931).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 5996; 
6769; 7636; 7932).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00146/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 5997; 
6770; 7637; 7933).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Institut Assistència Sanitària de Girona
Tram. 250-00147/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 5998; 
6771; 7638; 7934).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels recursos destinats al Consorci per a la 
Normalització Lingüística
Tram. 250-00148/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 5999; 
6772; 7639; 7935).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació 
dels serveis de salut mental i d’urgències 
nocturnes del CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00149/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6000; 
6773; 7640; 7936).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció conti-
nuada al CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00150/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6001; 
6774; 7641; 7937).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00151/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6002; 
6775; 7642; 7938).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

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. 6003; 6776; 7939).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6004; 
6777; 7643; 7940).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6005; 
6778; 7644; 7941).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de la torre de comunicacions del coll de 
Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00155/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6006; 
6779; 7645; 7942).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut escola a Polinyà
Tram. 250-00156/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6007; 
6780; 7646; 7943).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00157/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6008; 
6781; 7647; 7944).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el transport ae-
ri entre Barcelona i Menorca
Tram. 250-00158/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6009; 
6782; 7725; 7945).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’institut del barri de 
Cappont, de Lleida
Tram. 250-00159/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6783; 7648; 
7946).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6784; 7649; 
7947).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6785; 7650; 
7948).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació del 
Fons social català d’habitatges
Tram. 250-00162/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6010; 
6786; 7651; 7949).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
línia de molt alta tensió entre Sentmenat i 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00163/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6011; 
6787; 7652; 7950).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

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. 6012; 7653; 
7951).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

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. 6013; 6789; 7952).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el control oficial 
de la cadena de producció de carn
Tram. 250-00166/10

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. 6014; 6790; 7953).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6015; 
6791; 7654; 7954).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6016; 
6792; 7655; 7955).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 124/IX, sobre la política pública 
de cooperació
Tram. 250-00169/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6017; 
6793; 7656; 7956).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les llistes d’es-
pera dels hospitals de Terrassa
Tram. 250-00170/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6018; 
6794; 7657; 7957).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un estudi sobre l’ús de gasos lacrimògens 
per a dispersar concentracions
Tram. 250-00171/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6019; 
6795; 7658; 7958).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre el lliurament al 
Parlament d’un informe relatiu a l’ús de ba-
les de goma
Tram. 250-00172/10

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 d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciuta-
dans; Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
6020; 6796; 6797; 7726; 7959).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació 
de la identificació visible dels membres dels 
cossos de seguretat
Tram. 250-00173/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6021; 
6798; 7659; 7960).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la corrupció 
política
Tram. 250-00174/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6022; 
6799; 7660; 7961).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00175/10

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. 6023; 7661; 
7962).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 250-00176/10

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. 6024; 7662; 
7963).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del 
servei d’atenció continuada del CAP Gavà 1
Tram. 250-00177/10

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. 6025; 7663; 
7964).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00178/10

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. 6026; 7664; 
7965).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció primà-
ria a Gavà
Tram. 250-00179/10

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. 6027; 7665; 
7966).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el carril VAO de 
la carretera C-58
Tram. 250-00180/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6028; 
6802; 7666; 7967).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6029; 
6803; 7667; 7968).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’oferiment de 
préstecs avantatjosos a les sales i les em-
preses d’exhibició cinematogràfica
Tram. 250-00182/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6030; 
6804; 7668; 7969).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
l’impost sobre el valor afegit reduït a les ac-
tivitats culturals
Tram. 250-00183/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6031; 
6805; 7669; 7970).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció de la torre de comunicacions del coll de 
Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00184/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6032; 
6806; 7670; 7971).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6033; 
6807; 7671; 7972).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Can 
Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00187/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6035; 
6808; 7672; 7973).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la vigència dels 
títols de transport de rodalies
Tram. 250-00188/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6036; 
6809; 7673; 7974).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del 
servei nocturn d’urgències del CAP L’Arboç
Tram. 250-00189/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6037; 
6810; 7674; 7975).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6038; 
6811; 7675; 7976).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de la 
variant de Sagàs, a la carretera C-154
Tram. 250-00191/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6812; 7676; 
7977).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6813; 7677; 
7978).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Institut Montserrat Colomer, de 
Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00193/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6814; 7678; 
7979).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
les zones protegides del delta del Llobregat
Tram. 250-00194/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6039; 
6815; 7679; 7980).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
en funcionament de l’Escola Poblenou, de 
Pineda de Mar
Tram. 250-00195/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6040; 
6816; 7680; 7981).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

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. 6041; 7681; 
7982).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6818; 7682; 
7983).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la senyalització a la intersecció de les 
carreteres C-244 i BV-2136
Tram. 250-00198/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6819; 7683; 
7984).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6820; 7684; 
7985).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6821; 7685; 
7986).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impost sobre 
les estades turístiques
Tram. 250-00201/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6042; 
6822; 7686; 7987).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la declaració 
d’espai Schengen per al port de Palamós
Tram. 250-00202/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6043; 
6823; 7687; 7988).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un estudi sobre les causes de l’increment 
dels delictes
Tram. 250-00203/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6044; 
6824; 7688; 7989).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
pla de reconversió gradual de l’empresa Er-
cros
Tram. 250-00204/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6045; 
6825; 7689; 7990).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la creació de la 
comissió de coordinació de l’aeroport de Gi-
rona - Costa Brava
Tram. 250-00205/10

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. 6046; 7690; 
7991).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la pròrroga de 
les bonificacions de les taxes aeroportuàries 
de l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00206/10

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. 6047; 7691; 
7992).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
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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

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. 6048; 7692; 
7993).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

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. 6049; 7693; 
7994).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

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

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. 6050; 7694; 
7995).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reducció dels 
peatges de la carretera C-32 al Garraf
Tram. 250-00210/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6051; 
6827; 7695; 7996).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el Centre Direc-
cional de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00211/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6052; 
6828; 7696; 7997).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la Mostra de Ci-
nema Llatinoamericà de Lleida
Tram. 250-00212/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6053; 
6829; 7697; 7998).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6054; 
6830; 7698; 7999).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’estació de 
tren de Torelló
Tram. 250-00214/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 6055; 8000).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la implantació 
del model d’institut escola al barri de Gavà 
Mar
Tram. 250-00215/10

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. 6056; 6832; 8001).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la substitució 
dels combois dels trens regionals de les Ter-
res de l’Ebre
Tram. 250-00216/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6057; 
6833; 7699; 8002).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la mobilitat a 
les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00217/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 6058; 
6834; 7700; 8003).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la reforma de 
l’Institut Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00218/10

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. 6059; 7701; 
8004).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00219/10

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. 6060; 7702; 
8005).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 21.03.2013 al 26.03.2013).
Finiment del termini: 27.03.2013; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió de 
grups de P3 a les escoles Germans Corbella 
i les Aigües, de Cardedeu
Tram. 250-00279/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 6267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

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

L’anunci per part de la Consellera d’Ensenyament del 
tancament d’escoles públiques pel proper curs i se-
güents, i de les reduccions d’aules de P3 a més de 60 
centres públics, afecta de forma especial al municipi 
de Cardedeu (Vallès Oriental) on es vol suprimir una 
aula de P3 a l’escola Germans Corbella i una altra a 
Les Aigües, fent efectiva aquesta reducció en l’inici 
del curs 2013-2014.

Aquesta decisió s’ha pres unilateralment, sense infor-
mació i negociació prèvia i conjunta amb les escoles. 
Es fa sense conèixer els resultats de les preinscripci-
ons i les matriculacions, amb la qual cosa, en aquest 
cas, ni es té en compte la demanda ni es permet el dret 
dels pares i mares a escollir centre, segons denuncien 
les AMPA’s del municipi de Cardedeu, que comptem 
amb el suport de tots els grups municipals de l’Ajunta-
ment de Cardedeu, que han fet arribar al Departament 
d’Ensenyament una declaració en el mateix sentit.

Tant l’Ajuntament de Cardedeu, com la comunitat edu-
cativa d’aquests dos centres afectats, consideren –amb 
bon criteri– que primer caldria esperar els resultats de 
la matriculació i en darrera instància, si es constata la 
davallada de matriculació, procedir a reduir ràtios i no 
a suprimir aules de P3.

Escoles, instituts, AMPES i AFES de Cardedeu, així 
com la majoria de grups municipals de dit municipi, 
estan absolutament convençuts i convençudes que l’en-
senyament públic és un pilar fonamental en una soci-
etat democràtica i que cal defensar-lo col·lectivament 
i amb fermesa, pel que han manifestat el seu rebuig a 
aquesta decisió, que esperen es pugui aturar.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Suspendre la decisió anunciada de suprimir una au-
la de P3 a l’escola Germans Corbella i una altra a Les 
Aigües, ambdues del municipi de Cardedeu (Vallès 
Oriental), que vol fer efectiva en l’inici del curs 2013-
2014.

2) Esperar els resultats de la matriculació que s’inicia 
amb la preinscripció pel proper curs escolar i en dar-
rera instància, si es constata la davallada de matricu-
lació, procedir a reduir ràtios i no a suprimir aules de 
P3, en les referides escoles de Cardedeu.

3) Obrir de forma immediata una línia de negociació 
prèvia i conjunta amb les escoles per mitjà de les res-
pectives comunitats educatives, així com amb l’Ajun-
tament de Cardedeu, abans d’adoptar cap decisió de-
finitiva.

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP ICV-EUiA; Marta 
Ribas Frias, diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’oferta educati-
va per al curs 2013-2014
Tram. 250-00280/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 6709 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Anna Simó i Cas-
telló, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent sobre l’ofer-
ta educativa per al curs 2013-2014, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

Exposició de motius

Les decisions de planificació i de programació educa-
tiva que són estratègiques, com l’oferta escolar en els 
municipis, s’han de fer amb la coresponsabilitat dels 
ens locals i de la comunitat educativa d’aquell munici-
pi. Les decisions preses en vistes al període de preins-
cripció per al curs 2013-2014 no han exhaurit les vies 
d’informació i diàleg amb els consistoris i la resta de la 
comunitat educativa, com tampoc no s’ha maximitzat 
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el marge per a la reconsideració d’aquestes decisions, 
en diversos casos concrets.

El tancament d’un grup de P3 en una escola d’una lí-
nia representa el tancament de l’escola en els pròxims 
anys, i el tancament d’una escola sencera per raons de 
dificultats en la inscripció a P3 i la no disponibilitat 
d’equipaments definitius pot fer desaparèixer sense 
marxa enrere possible un projecte educatiu consoli-
dat i de qualitat. Per això és fonamental que des del 
Departament d’Ensenyament hi hagi disposició a va-
lorar les alternatives, cas per cas, amb diàleg amb els 
ajuntaments i amb la resta de la comunitat educativa 
abans no sigui massa tard, disposició a reconsiderar 
les decisions en funció del resultat de les preinscrip-
cions per avaluar la demanda i la viabilitat d’aquests 
centres educatius atenent a criteris socials, d’equilibri 
territorial, de mobilitat i de reordenació del mapa es-
colar; a prioritzar en l’oferta el manteniment de grups 
i línies escolars de titularitat pública, de titularitat del 
Departament d’Ensenyament.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Programar l’oferta educativa en l’exercici de la co-
responsabilitat dels ens locals i en el diàleg amb la co-
munitat educativa, d’acord amb els articles 44, 45, 159 
i 162 de la LEC.

2. Reconsiderar en funció del resultat de la preinscrip-
ció el tancament de totes les línies de P3 previstes per 
la Conselleria d’Ensenyament a l’escola pública per al 
curs 2013-2014 i posteriors, tenint en compte les rea-
litats territorials, socials i geogràfiques de cada pobla-
ció i establint una anàlisi demogràfica fonamentada en 
tres anys i no per a l’immediat curs següent.

3. Vetllar, d’acord amb l’exercici de la coresponsabili-
tat amb els ens locals, perquè les reduccions de places 
escolars per raons demogràfiques no afectin l’equilibri 
territorial i la cohesió social, perquè es plantegin les 
alternatives menys lesives per als projectes educatius 
respectius i perquè es prioritzin les places escolars i 
el manteniment de grups dels centres de titularitat pú-
blica.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Marta Rovira i Vergés Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre l’Escola Sant 
Baldiri, de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00281/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 6710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Solé i Ferran-
do, diputat, Anna Simó i Castelló, diputada del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent sobre l’Escola Sant Baldiri de Lliçà 
d’Amunt (Vallès Oriental), per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El municipi de Lliçà d’Amunt té com a característica 
destacada la gran dispersió de la població, ja que bona 
part de la població resideix en antigues urbanitzaci-
ons, que amb el temps s’han convertit en llocs de pri-
mera residència. Aquest fet representa un gran obsta-
cle per a la cohesió social i per a la racionalització dels 
serveis, ja que bona part dels habitants del municipi 
han de recórrer distàncies força importants per acce-
dir-hi. A més el municipi té una gran mobilitat pobla-
cional, principalment de famílies amb infants en edat 
escolar.

En els darrers 10 anys s’ha fet un gran esforç per posar 
al dia molts dels serveis públics de primera necessi-
tat al municipi, distribuint-los territorialment de ma-
nera adequada i racionalitzant i fent-hi possible l’accés 
per a tota la ciutadania. Un dels esforços més impor-
tants s’ha fet en equipaments escolars, amb la posada 
en funcionament de dos centres escolars nous situats 
estratègicament en el territori.

Tanmateix, la Conselleria d’Ensenyament proposa ara 
eliminar l’única línia de P-3 de l’escola Sant Baldiri 
i no dur a terme la construcció del segon institut del 
municipi.

Pel que fa al segon institut, ubicat en un edifici mu-
nicipal de forma provisional, cal destacar que existei-
xen uns terrenys ja cedits a la Generalitat de Catalunya 
per a la construcció d’aquest equipament i que l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt va urbanitzar recentment tota 
la zona seguint les indicacions de la Generalitat, amb 
un valor total d’un milió d’euros aproximadament. La 
conselleria vol ubicar aquest servei en el centre esco-
lar de primària que pretén tancar en els propers anys.

Pel que fa a l’escola Sant Baldiri, ubicada en el nucli 
urbà de la població, des de la Conselleria es planteja 
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el tancament per al proper curs de l’única línia de P-3 
existent, adduint la disminució d’infants empadronats 
en aquesta franja d’edat. Tot i això, aquest fet no sem-
bla suficientment significatiu com per tocar de mort el 
centre escolar, ja que es tracta d’una situació puntu-
al segons el consistori i, a més, el permanent degoteig 
de noves famílies empadronades a Lliçà d’Amunt re-
quereix d’una previsió i reserva de places escolars de 
forma permanent. Aquesta mesura va unida al plan-
tejament de tancament de l’escola en un període de 4 
anys, fet que suposaria un gran desequilibri en la dis-
tribució dels centres en el municipi i a més duria afe-
gits problemes de distàncies entre els centres escolars i 
els llocs de residència, de mobilitat de les famílies, de 
massificació de les aules dels centres disponibles, etc.

Lliçà d’Amunt és un municipi amb un alt potencial de 
creixement a nivell poblacional, la qual cosa represen-
ta que el tancament d’un dels centres escolars, i la no 
construcció del nou institut, pot significar de nou, en 
un futur pròxim, un gran desequilibri d’organització 
de tot el mapa escolar municipal.

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. Reconsiderar el tancament de l’escola Sant Baldi-
ri, valorant de forma àmplia conjuntament amb els 
agents educatius de Lliçà d’Amunt –i en especial amb 
el govern i representants municipals en tant que com-
petents en la determinació de l’oferta educativa i en la 
programació general de l’ensenyament al municipi se-
gons la legislació educativa– totes les variables urba-
nes, poblacionals i d’equitat social i territorial que in-
flueixen en el mapa educatiu d’aquest municipi a curt 
i a mitjà termini.

2. Mantenir la planificació del segon institut de Lliçà 
d’Amunt en els terrenys ja cedits pel municipi a Can 
Cuscó i comprometre’s a continuar els passos per a la 
seva programació i construcció, que es duria a terme 
en funció de les necessitats d’escolarització a mitjà 
termini i de les disponibilitats pressupostàries.

Palau del Parlament, 12 de març de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Jordi 
Solé i Ferrando; Anna Simó i Castelló, diputats del GP 
d’ERC

Proposta de resolució sobre l’Escola El Cas-
tell, de Tona
Tram. 250-00282/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 6895 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt, Mar-
ta Rovira i Vergés, diputada, Anna Simó i Castelló, 
diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre l’escola 
El Castell de Tona (Osona), per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament va comunicar el 15 de 
febrer a l’escola El Castell de Tona la decisió inicial de 
tancar-la el curs vinent i derivar el centenar d’alumnes 
a l’escola L’Era de Dalt, amb la qual cosa durant cinc 
anys una escola de dues línies tindria tres grups de 5è 
i 6è de primària i es compartirien instal·lacions d’un 
mateix centre en dos equipaments diferents, El Castell 
en barracons.

L’Ajuntament, de manera unànime, juntament amb les 
famílies dels alumnes afectats pel tancament anunciat 
van acordar de presentar una alternativa per mantenir 
oberta l’escola El Castell durant un període de sis anys 
i, si no hi ha prou matrícula passat aquest termini, tan-
car el centre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Permetre la continuïtat del projecte educatiu i de la 
línia de l’escola El Castell de Tona fins que la capaci-
tat de l’edifici de l’escola de l’Era permeti acollir-hi la 
totalitat de l’alumnat, la qual cosa implica permetre la 
preinscripció durant 6 o 7 cursos.

2. El Departament d’Ensenyament fixarà i consensu-
arà amb la comunitat educativa de Tona el calendari i 
executarà amb agilitat les obres d’adequació de l’edifi-
ci de l’escola L’Era per garantir que l’edifici de l’escola 
estigui en les condicions òptimes per acollir l’alumnat 
de l’escola El Castell en el moment del procés d’in-
tegració i, de manera provisional fins que no acabin 
les obres, traslladarà l’Escola El Castell dels mòduls 
actuals a l’edifici de l’escola Cuca Fera, a partir ja del 
curs 2013-2014 i fins a la integració a l’Era. En paral-
lel, les direccions d’ambdues escoles iniciaran un pro-

Fascicle segon



25 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 46

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 50

cés de posada en comú i de progressiva unificació dels 
dos projectes pedagògics per elaborar-ne un de comú 
que haurà d’estar treballat, consensuat i compartit per 
la comunitat educativa en el moment de la integració.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Josep Lluís Salvadó i Tenesa, portaveu adjunt del GP 
d’ERC; Marta Rovira i Vergés; Anna Simó i Castelló, 
diputades del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la legislació en matèria de seguretat per 
part de Companyia Logística d’Hidrocar-
burs, SA
Tram. 250-00283/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 7010 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

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’Inte-
rior.

Exposició de motius

L’activitat de l’empresa Compañia Logística de Hidro-
carburos, SA (CLH, SA) és la recepció i emmagatze-
matge, tràfic, càrrega i, eventualment, descarrega de 
combustibles líquids. Està situada al polígon Francolí 
(Ctra. Vella Valencia, km 02), del terme municipal de 
Tarragona.

La instal·lació d’emmagatzematge de CLH a Tarragona 
queda afectada per la legislació vigent en matèria d’ac-
cidents greus (del R.D. 948/2003 i el decret 82/2010 
del 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats 
i centres obligats adoptar mesures d’autoprotecció i 
es fixa el contingut d’aquestes mesures), atès que les 
quantitats màximes presents en gasolines, gasoils i fu-
els superen el llindar de les 25000 tones (la capacitat 
d’emmagatzematge d’aquesta instal·lació és de més de 
100.000 tones).

El decret 82/2010 estableix, respecte dels mitjans hu-
mans d’autoprotecció, tres nivells d’especialització: 

– Equip de primera intervenció (EPI): equip de inter-
venció nivell basic, la composició mínima serà de dos 
persones sempre que disposi de personal suficient, i el 

total disponible es determinarà en funció de la mida i 
l’activitat de l’empresa, edifici, establiment o infraes-
tructura.

– Equip de segona intervenció (ESI): equip de inter-
venció de nivell avançat, la composició mínima serà 
de dues persones sempre que es disposi del personal 
suficient, i el total disponible es determinarà en fun-
ció de la mida i l’activitat de l’empresa, edifici, establi-
ment o infraestructura.

– Equip de tercera intervenció (ETI): equip d’interven-
ció d’alt nivell d’especialització.

Segons aquest decret, per als establiments afectats 
per la normativa d’accidents greus, com és en aquest 
cas la instal·lació d’emmagatzematge de hidrocarburs 
de CLH a Tarragona, els equips de primera interven-
ció (EPI), els equips de segona intervenció (ESI) i els 
equips de tercera intervenció (ETI) són obligatoris 
(D82/2010 pag. 52252).

A més els criteris per a la elaboració dels informes de 
control de la implantació de nous elements vulnera-
bles compatibles amb la gestió dels riscos de protecció 
civil, publicats per la Generalitat de Catalunya esta-
bleixen: 

«El valor de 500 metres s’aplica per aquelles instal-
lacions industrials l’activitat de les quals es l’emma-
gatzematge i distribució de combustible ja siguin ga-
sos de petroli (metà, butà i propà principalment) o 
combustibles líquids derivats del petroli (querosè, ga-
solina i gasoil). L’aplicació es farà quan els volums 
d’emmagatzematge siguin tals que puguin generar fe-
nòmens accidentals on els valor de sobrepressió, ra-
diació tèrmica i projecció de fragments que assolei-
xin puguin ser molt superiors als valors de planificació 
d’emergència habituals, així com la possibilitat com la 
generació de grans columnes de fum negre tòxic deri-
vats de incendis de gran abast que afectin la globalitat 
de la instal·lació. Aquesta aplicació serà independent 
del valor de la zona de intervenció màxima present en 
l’avaluació del informe de seguretat de la instal·lació».

La direcció de la empresa CLH, SA, està portant a ter-
me una reestructuració dels torns de treball mitjançant 
la qual pretén reduir a un sol operari el nombre de tre-
balladors presents en la instal·lació en els torns de nit, 
cap de setmana i festius, la qual cosa suposa el 55% 
dels torns anuals.

Tenint en comte que en un radi inferior a 500 metres 
de la instal·lació d’emmagatzematge de CLH a Tarra-
gona es troben nombrosos elements: 

– Molt vulnerables com centres educatius (CEIP Ser-
rallo, IES Marti Franques, IES Vidal i Barraquer...) 
hospitals (Hospital universitari Joan XXIII, CAP Jau-
me I).

– Vulnerables com l’antic edifici de la Tabacalera (60 
metres), que allotja actualment diferents dependències 
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municipals, el centre comercial Parc Central (menys 
de 100 metres), el poliesportiu municipal del Serrallo 
i nombrosos edificis d’habitatges atès que el nucli ur-
bà de la ciutat de Tarragona esta situat a menys de 100 
metres de la instal·lació.

– A més, a menys de 10 metres de la paret est de la 
instal·lació transcorre el RAK de canonades de REP-
SOL que uneix els polígons petroquímics nord i sud i 
instal·lacions portuàries on es troben les canonades de 
recepció de productes (gasolines, gasoils i fuels) que 
connecten la refineria de Repsol amb la de la instal-
lació, la qual cosa cal tenir en compte en cas d’acci-
dent per la possibilitat de generar un efecte domino.

Donat que els riscos que la decisió de l’empresa de 
reduir el nombre d’operaris qualificats per torn (que 
és un dels factors més importants per garantir la pre-
venció d’accidents) pot suposar per a la pròpia instal-
lació, per a les instal·lacions veïnes i per als ciutadans 
de Tarragona.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Fer complir la legislació vigent en matèria de seguretat 
i actuar per tal que la Compañia Logística de Hidro-
carburos, SA (CLH,SA) mantingui la plantilla sufici-
ent per garantir la seguretat de la instal·lació

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP d’ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP d’ICV-EUiA; Hortèn-
sia Grau Juan, diputada GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels estudis d’enginyer superior agrònom en 
exclusiva a l’Escola Tècnica Superior d’Engi-
nyeria Agrària de Lleida
Tram. 250-00284/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 7093 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Marina Geli i Fà-
brega, diputada, 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 d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ET-
SEA) es va instal·lar a Lleida l’any 1972. Va ser la pri-
mera escola a tot l’Estat en implantar un pla d’ense-
nyament cíclic, de tres anys per obtenir la titulació 
d’enginyer tècnic agrícola, tres més per obtenir la 
d’enginyer agrònom i la possibilitat de cursar posteri-
orment estudis de doctorat.

Durant tot aquest temps, l’ETSEA de Lleida ha acon-
seguit esdevenir un campus de referència en l’àmbit 
agroalimentari i forestal, tant docent com de recerca, a 
Catalunya i al conjunt de l’Estat. Actualment s’hi im-
parteixen 26 titulacions en tots els àmbits agrícoles, i 
s’acull uns 1.700 estudiants i uns 200 professors i in-
vestigadors.

Actualment, ha assolit ser campus d’excel·lència inter-
nacional mitjançant el projecte Iberus amb les Univer-
sitats de Saragossa, La Rioja, i la Pública de Navarra.

El desenvolupament de l’Escola, tant quantitativament 
com qualitativa, s’ha fet a més generant sinèrgies entre 
les diferents Administracions al territori, com la Di-
putació, amb la cessió dels terrenys on es situa el cam-
pus; l’Ajuntament, amb suport econòmic als projectes 
de recerca; i l’IRTA, amb la creació d’un centre mixt 
de recerca.

Inicialment, els centres que oferien aquests estudis al 
conjunt de l’Estat eren tan sols quatre, i això permetia 
que l’ETSEA de Lleida rebés estudiants de nombrosos 
punts de l’Estat. Amb la creació de noves Escoles ar-
reu de l’Estat, però, la de Lleida ha perdut prop de mil 
alumnes. La baixa demanda a Catalunya de places per 
estudiar enginyeria agrària queda completament co-
berta amb l’oferta de l’ETSEA de Lleida. Per això, la 
creació dels estudis d’enginyer agrònom en altres cen-
tres a Catalunya no suposarà altra cosa que l’afebli-
ment dels estudis en general i de l’ETSEA de Lleida 
en particular.

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 garantir que els estudis d’Enginyer superior 
agrònom s’imparteixin en exclusiva a L’Escola Tècni-
ca Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida.

Palau del Parlament, 6 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del GP SOC; Mari-
na Geli i Fàbrega; Àngel Ros i Domingo, diputats del 
GP SOC
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Proposta de resolució sobre la política agrà-
ria comuna
Tram. 250-00285/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 7094 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Àngel Ros i Do-
mingo, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural.

Exposició de motius

La Política Agrària Comunitària (PAC), és un dels 
punts forts del sistema institucional de la Unió Euro-
pea que, històricament, ha contribuït tant al creixe-
ment econòmic com a la vertebració del continent, bo 
i convertint Europa en el primer exportador mundial 
de productes agroalimentaris. Des dels seus orígens, 
als anys 60 del segle passat, fins l’actualitat, la políti-
ca agrària ha anat variant el seu signe fins arribar, en 
actualment, a oferir als agricultors ajudes desvincula-
des de la producció i en funció de la demanda, és a 
dir, els factors consum/consumidors ara hi prenen un 
paper rellevant.

També és sabut que la PAC representa una part molt 
considerable del pressupost comunitari. Tanmateix, 
l’efecte de la baixada de pes en el PIB de la UE l’ha 
portat a representar des del 50% fins als 33% del pres-
supost comunitari d’aquest any 2013 en un moment 
clau en què Europa determina les perspectives de fu-
tur d’aquestes polítiques de suport al món agrari i ru-
ral.

Tot i així, des del Ministeri d’Agricultura, Alimenta-
ció i Medi Ambient, el ministre Miguel Arias Cañete 
ha valorat molt positivament els resultats per a Espa-
nya de l’Acord Marc Financer Plurianual en l’àmbit de 
la Política Agrària Comuna, ancorant-se en els 35.705 
milions d’euros de què es podrà disposar a Espanya en 
ajudes directes i altres 8.291 milions per a desenvolu-
pament rural.

De la seva banda, el Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Ge-
neralitat de Catalunya, reconeix en la introducció del 
Document de posicionament de la Comissió de Segui-
ment de la Reforma de la PAC (març, 2012), que «el 
nou model proposat per la CE no s’adequa al nostre 
model productiu, caracteritzat per la gran diversitat i 
riquesa de les produccions, afavoreix els desequilibris, 
especialment entre agricultures mediterrànies i conti-

nentals i condiciona la viabilitat del moltes explotaci-
ons agràries que, malgrat haver percebut ajudes fins 
ara, amb molt poca base territorial i orientació intensi-
va, es poden veure abocades a desaparèixer.»

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. Defensar els interessos del país davant la reforma 
de la PAC perquè Catalunya no quedi marginada res-
pecte les altres comunitats autònomes i, en paral·lel, a 
informar, tant a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural d’aquest Parlament 
com també a les organitzacions agràries, sobre el des-
envolupament de les negociacions amb el ministeri i 
les comunitats autònomes.

2. Garantir que els Pressupostos de la Generalitat per 
al 2013 es contemplin els co-finançaments necessaris 
pels Plans de Desenvolupament Rural (PDR), així com 
negociar amb el Govern de l’Estat la inclusió en els 
seus pressupostos dels co-finançaments que els hi cor-
responen pels projectes de Catalunya.

3. Garantir la correcta aplicació dels recursos proce-
dents del pressupost de la PAC per tal de que s’adeqüin 
a les especificitats del nostre model productiu.

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu Àngel Ros i Domingo
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament de les polítiques agroalimentàries
Tram. 250-00286/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 7095 i 7395 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Àngel Ros i Do-
mingo, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural.

Exposició de motius

Catalunya necessita posar en valor l’aportació del sec-
tor primari al desenvolupament econòmic del territori, 
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i en paral·lel, impulsar les polítiques adients que han de 
garantir la seva competitivitat en una economia globa-
litzada. Aquests són els punts de partida de la neces-
sària estratègia de desenvolupament agroalimentari de 
Catalunya que cal establir en base als criteris de qua-
litat, seguretat alimentària i traçabilitat, ètica ambien-
tal, equilibri territorial i solidaritat.

És a partir d’aquests paràmetres que és possible tra-
çar un plantejament de partida fonamentat en tres ni-
vells: 

Primer, els productes base de qualitat, en tant que 
s’aposta per l’estratègia de la qualitat, promocionant 
una producció d’alt valor afegit, en la que l’origen es-
devé una referència a la qualitat, però també l’element 
diferenciador de la resta de productes. D’aquesta ma-
nera s’estableix un vincle real entre la producció i la 
terra, però també s’estableix un acord global, en ter-
mes de complicitat institucional, de totes les adminis-
tracions implicades i tots els departaments del Govern 
de la Generalitat. I, per reblar el clau, s’impulsa la in-
tegració vertical entre producció de base i producte fi-
nal per obtenir sistemes d’informació econòmica sec-
torial que ens proporcionin les dades necessàries per a 
fer més eficients els nostres paràmetres de producció, 
amb la implicació directa de l’agroindústria.

Segon, la capacitat productiva, perquè des del moment 
en què s’aposta per la qualitat, és imprescindible fer 
l’esforç de definir una estratègia que permeti millorar 
l’eficiència de l’estructura productiva catalana sense 
menystenir la necessària atenció a les entitats sindi-
cals del món rural i agrari. En aquest mateix nivell és 
crucial entendre el lligam entre els conceptes que ma-
riden la venda d’un producte amb venda de la imat-
ge d’un país. Per això s’ha d’insistir en el foment de 
la creació de clústers de producció que possibilitin el 
desenvolupament d’àrees d’especialització producti-
va i insistir en l’esforç inversor en investigació que és 
possible de travar i determinar en base la necessària 
redefinició del mapa universitari català.

I tercer, l’estructura de distribució i comercialització 
que permeti treballar en la recerca de mercats potenci-
als que reconeguin i valorin la qualitat dels productes 
catalans per sobre del preu. Una tercera via que depèn 
de les grans plataformes transnacionals, com ara els 
Quatre Motors d’Europa o l’Euroregió mediterrània, 
que són avals reals tant per a la internacionalització 
dels nostres productes, com per a l’establiment de vin-
cles amb països propers que reforcin el nostre paper a 
Europa i arreu del món.

Amb tots aquests elements a la mà, és urgent establir 
una estratègia desenvolupament agroalimentari que 
permeti capitalitzar noves oportunitats pels productes 
catalans, en termes de qualitat i alt valor afegit, per 
poder competir amb garanties.

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. Prioritzar una estratègia conjunta, mitjançant la cre-
ació d’un grup de treball, en el termini de dos mesos, 
que integri els sindicats, les organitzacions agràries i 
els Grups parlamentaris, per tal de garantir la millo-
ra del desenvolupament agroalimentari de Catalunya. 
Una estratègia que permeti definir el model de país 
que volem i en què hi ha de participar, activament, tant 
l’agroindústria catalana, com el sector de la distribu-
ció, també l’imprescindible sector primari que verte-
bra i desenvolupa econòmicament les comarques inte-
riors del país i, finalment, la societat en general.

2. Donar compte al Parlament del desenvolupament 
dels treballs que dugui a terme el grup abans que fi-
nalitzi el 2013.

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu Àngel Ros i Domingo
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Escola El Calderí, 
de Caldes de Montbui
Tram. 250-00287/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 7128 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposición de motivos

El curso 2006/07 entró en funcionamiento en Caldes 
de Montbui la escuela El Calderí, ubicada en barraco-
nes, con 42 alumnos de P3, P4 i P5, como centro de 
una sola línea, y con el compromiso de la Generalitat 
de trasladar la escuela a un nuevo edificio en un plazo 
de cinco años, para el curso 2011/12.

La fecha fijada para el nuevo edificio se fue retrasan-
do, con la excusa, por parte del departamento, de que 
el Ayuntamiento debía ceder previamente el terreno 
para ubicar el nuevo edificio.



25 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 46

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 54

El Ayuntamiento comenzó a realizar las gestiones 
pertinentes, y paralelamente la escuela siguió crecien-
do, alcanzando en el curso 2010/11 los 250 alumnos 
matriculados desde P3 a 4º de primaria, fundamental-
mente por su ubicación en una zona de Caldes en plena 
expansión, a más de 2 km de la escuela más próxima, 
su proyecto educativo y el carácter que le confiere el 
hecho de tener una sola línea.

El 5 de marzo de 2010, apareció publicada en el 
DOGC la licitación para la redacción del proyecto 
básico y la ejecución, y el 3 de noviembre de 2010 se 
adjudicó la redacción del proyecto a la sociedad civil 
profesional Sulkin Marchissio, 9 días antes de iniciar-
se la campaña electoral para las Elecciones Autonómi-
cas de noviembre 2010.

Pero una vez pasadas las elecciones, y ante la sospecha 
de que el proyecto había vuelto a quedar paralizado, el 
AMPA y la dirección de la escuela dirigió una carta a 
la Consellera Rigau, preguntando por la planificación 
del Departamento en relación a este equipamiento. La 
respuesta condicionaba el proyecto a la disponibilidad 
presupuestaria, aunque garantizaba que el equipami-
ento entraría en funcionamiento el curso 2014/15, tres 
años más tarde de la fecha prometida cuando se abrió 
la escuela, pero fecha que representa un compromiso 
escrito por parte de la Consellera.

Sin embargo, determinadas manifestaciones del grupo 
parlamentario de CiU en 2011, trasladando la voluntad 
del gobierno de no cumplir determinadas resoluciones 
parlamentarias que instaban a construir equipamientos 
educativos, con la excusa de que eran «inviables», por 
falta de actuaciones municipales o ineficacia del gobi-
erno anterior, consiguieron preocupar a la comunidad 
educativa de Caldes, que comenzó a movilizarse.

En septiembre de 2011, se concertó una reunión en los 
Servicios Territoriales, con los padres y el equipo di-
rectivo del centro, que acabó generando mayor frus-
tración y descontento, pues, según explicaron después, 
fueron atendidos por dos técnicos, que se limitaron a 
explicarles que no tenían información y que les ani-
maron a no preguntar más.

La comunidad educativa consiguió reunirse días más 
tarde, en el Parlament de Catalunya, con el portavoz 
del grupo de CiU, quien les aseguró que el proyecto 
estaba en marcha, y atribuyó los retrasos a la acción 
del gobierno anterior, por deficiente planificación de 
la oferta educativa, que se anunciaba sin dotación pre-
supuestaria. Les garantizó el nuevo edificio para el 
curso 2014/15, reiterando el compromiso escrito de la 
Consellera Rigau, aunque no les aseguró una partida 
presupuestaria específica, puesto que el departamento, 
les dijo, trabajaba con una caja única para estudios y 
proyectos.

Con esta información el Consejo Escolar Municipal 
acordó en noviembre de 2011 aceptar la fecha compro-
metida por la Consellera Rigau, aunque valorando la 

necesidad de establecer una fecha límite para la inau-
guración del centro en la primavera de 2014, con una 
previsión de inversión de entre 8 y 9 millones de eu-
ros, y un plazo de ejecución de unos 20 meses.

Adicionalmente, la comunidad educativa ha tenido no-
ticias estos días de la intención de la Conselleria de no 
ofrecer la línea de P3 de El Calderi para el curso 2015-
16, lo que preocupa a padres y docentes, pues genera 
un problema logístico a las familias con varios hijos y 
piensan que desincentiva la elección de este centro pa-
ra nuevas familias.

Propuesta de resolución

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

1. Incluir en el presupuesto 2013 de la Generalitat la 
dotación necesaria para comenzar a construir el nuevo 
edificio que debe albergar el IE El Calderí, de acuerdo 
con el compromiso asumido por la Consellera Rigau 
de que el equipamiento esté listo para iniciar el curso 
2014/15.

2. Revocar la decisión de no ofertar plazas de P3 para 
el curso 2015/16 en el centro El Calderí.

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 
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, 11 de marzo de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Montserrat Miró i 
Vila, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00288/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 7129 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposición de motivos

Desde el año 2004, la comunidad educativa de Mont-
cada viene pidiendo la sustitución de las instalaciones 
actuales del IES Montserrat Miró i Vilà por un nuevo 
edificio, ya que el actual, con 40 años de antigüedad, 
no cumple los requisitos de seguridad y salubridad, lo 
que representa un riesgo diario y evidente para alum-
nos y docentes.

Los entonces responsables del Departament reconoci-
eron que las instalaciones eran obsoletas y manifesta-
ron su compromiso con un nuevo equipamiento.

A partir de este compromiso, las autoridades munici-
pales comenzaron a trabajar en la búsqueda de una nu-
eva ubicación para el edificio, que se decidió construir 
en el terreno ocupado por las pistas de atletismo de Pla 
d’en Coll.

Las obras se presupuestaron en 5,8 millones de euros 
y la Generalitat se comprometió con el municipio a 
iniciarlas en agosto de 2010.

Con el cambio de gobierno en la Generalitat a finales 
de 2010 el proyecto quedó en suspenso, a pesar de que 
el Departament de Ensenyament siempre ha recono-
cido su necesidad para el municipio. De hecho, este 
equipamiento está reconocido en la planificación y el 
actual mapa escolar consensuado con el propio Depar-
tamento.

En 2012 el Ayuntamiento propuso sin éxito a la Gene-
ralitat que las obras se acometieran por fases, con el 
objetivo de facilitar su financiación.

En abril del mismo año, el Parlamento de Cataluña 
aprobó la Resolución 523/IX, que instaba a la Gene-
ralitat a impulsar durante 2012 una serie de equipami-
entos educativos y sanitarios, entre los que se encon-
traba el nuevo edificio para el IES Montserrat Miró i 

Vilà, de Montcada, incorporando incluso la inversión 
necesaria.

También se incorporó este nuevo equipamiento en los 
compromisos presupuestarios que el grupo parlamen-
tario de CiU firmó con el del PPC, comprometiéndose 
el Govern a realizar antes de finalizar 2012 un infor-
me que analizase la necesidad de este equipamiento 
y programase las actuaciones para construirlo, entre 
otros equipamientos educativos.

Cabe decir que estos hechos representan un compro-
miso institucional del gobierno y del grupo parlamen-
tario de CiU, que a la fecha se incumple.

Como consecuencia, en mayo de 2012, todos los gru-
pos municipales, incluido el grupo de CiU, aprobaron 
una moción que instaba al Govern al fijar una fecha 
para iniciar la construcción del nuevo instituto, y que a 
la fecha está sin respuesta por parte del Govern.

Finalmente, en una reciente reunión con los responsa-
bles territoriales del Departament de Ensenyament, el 
consistorio ha sabido que el nuevo edificio para el IES 
Montserrat Miró i Vilà no se incluirá tampoco en los 
Presupuestos de 2013 de la Generalitat, con el argu-
mento de que el Departament prioriza la escolariza-
ción a la construcción de nuevos edificios.

Ante este anuncio, la comunidad educativa implicada, 
Ayuntamiento, AMPA y dirección del IES, han deci-
dido enviar una carta a estos Servicios Territoriales, 
reclamando la fecha en que, al menos, se realicen las 
inversiones en seguridad (instalación eléctrica de baja 
tensión y modificación de tabiques, según los circuitos 
establecidos de evacuación) que debían haber estado 
hechas antes de acabar 2012, pero que, según el De-
partamento, se han retrasado por no estar aprobados 
los nuevos presupuestos.

En definitiva, la comunidad educativa del IES Mont-
serrat Miró i Vilà se siente indignada y decepcionada 
por los sucesivos incumplimientos de la Generalitat, 
y por la última decisión unilateral conocida, de no in-
corporar este equipamiento a los futuros presupuestos 
para el 2013, ya que, entienden que esta actitud en ab-
soluto responde a la puesta en práctica de una progra-
mación educativa consensuada, basada en el diálogo y 
en la información compartida, que garantice la calidad 
de la educación y que nuestro sistema y nuestros ciu-
dadanos merecen.

Propuesta de resolución

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

1. Incluir en el presupuesto 2013 de la Generalitat la 
dotación necesaria para construir el nuevo edificio que 
debe albergar el IES Montserrat Miró i Vilà, con todas 
las garantías de calidad y seguridad, de acuerdo con 
los sucesivos compromisos asumidos por la Generali-
tat con esta comunidad educativa durante los últimos 
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años, comunicando una fecha cierta de comienzo de 
las obras a los ciudadanos del municipio.

2. Autorizar de manera urgente e inmediata las par-
tidas de gasto destinadas a realizar las inversiones en 
seguridad indispensables en el edificio actual del IES 
Montserrat Miró i Vilà.

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 
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, 11 de marzo 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 la construcció 
del nou edifici de l’Institut de Pineda de Mar
Tram. 250-00289/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 7130 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposición de motivos

El IES Pineda de Mar tiene actualmente dos líneas, 
y ofrece escolarización para los cuatro cursos de la 
ESO, albergando a 223 alumnos y 23 docentes.

Se puso en funcionamiento el curso 2006-07, ubica-
do provisionalmente en un edificio que compartía con 
otros servicios municipales.

El Ayuntamiento inició con celeridad los trámites para 
la construcción del edificio que debía albergar el IES 
Pineda.

Así, por acuerdos del pleno municipal, en octubre de 
2007 se cedió a la Generalitat un terreno de 5.700 m2, 
y en abril de 2008 se modificó el Plan Parcial núme-
ro 7 de Pineda, cediendo finalmente a la Generalitat 
7.000 m2.

En septiembre de 2008, el IES Pineda se trasladó a 
unos barracones, ocupados hasta el curso anterior por 
un CEIP, para el que se acababa de construir un nue-
vo edificio.

Durante los años siguientes, el Partido Popular defen-
dió la necesidad de que la Generalitat garantizase la 
construcción del nuevo edificio para el IES, asumien-
do el compromiso presupuestario correspondiente, es 
decir, dotando la partida necesaria en los presupuestos 
anuales de la Generalitat.

Finalmente, el día 13 de abril de 2011 se presentó a la 
comunidad educativa de Pineda el proyecto ejecutivo 
de construcción del nuevo IES, habiendo firmado la 
Generalitat con la empresa adjudicataria, Miquel Cos-
ta, SA, el contrato de obra, por un importe de casi 4 
millones de euros y un plazo de ejecución de 15 me-
ses.

Sin embargo, el proyecto no se puso en marcha, a falta 
de la dotación presupuestaria correspondiente.

Recogiendo la perplejidad y preocupación de la comu-
nidad educativa de Pineda, el grupo parlamentario del 
Partido Popular introdujo nuevamente una enmienda 
en los Presupuestos de la Generalitat para el año 2012, 
con el objetivo de garantizar definitivamente la cons-
trucción del nuevo IES.

El Partido Popular consiguió el compromiso por es-
crito, tanto del grupo parlamentario de CiU como del 
Gobierno apoyado por este grupo, de elaborar antes 
de finalizar 2012 un informe completo que analizara 
la necesidad de este equipamiento y programara su 
ejecución, estableciendo prioridades para los centros 
comprometidos y pendientes.

Sin embargo, acabado el año 2012 ni la comunidad 
educativa de Pineda, ni el Partido Popular de Cata-
luña, han tenido constancia de que la Generalitat haya 
cumplido ninguno de sus compromisos, la Generalitat 
no ha informado sobre el estado del proyecto de cons-
trucción del nuevo equipamiento, ni se ha iniciado la 
construcción del edificio.

Propuesta de resolución

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

1. Incluir en el presupuesto 2013 de la Generalitat la 
dotación necesaria para construir el nuevo edificio que 
debe albergar el IES Pineda de Mar, de acuerdo con 
los sucesivos y diversos compromisos asumidos por la 
Generalitat, tanto con esta comunidad educativa, co-
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mo con los grupos parlamentarios, durante los últimos 
años.

2. Comunicar a los ciudadanos de Pineda y a los gru-
pos parlamentarios, antes de finalizar el mes de mayo 
de 2013, la fecha cierta de comienzo de las obras de 
este nuevo equipamiento, así como la empresa adjudi-
cataria de la obra y el plazo de ejecución de la misma.

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 
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, 11 de marzo 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 la regulació de 
l’ús del burca
Tram. 250-00290/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 7131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El fenomen de la immigració, en molts casos, ha com-
portat importants problemes integració social i cultu-
ral dels seus col·lectius, i molt especialment de la do-
na. El paper de la dona en societat en molts col·lectius 
d’immigrant és diferent a la nostra societat i als nos-
tres valors socials.

Temes com l’ús del vel a l’escola, la creació de guet-
tos en alguns barris de les nostres ciutats, la necessà-
ria adaptació de la nostra educació per donar resposta 
al creixent nombre d’alumnes provinents d’altres parts 

del món, o la fonamental protecció de la igualtat entre 
homes i dones en algunes comunitats són alguns dels 
problemes que hi generen. Aquestes qüestions fan in-
cidència en la quotidianitat, en el dia a dia, en la convi-
vència en els nostres municipis, barris i carrers.

La nostra societat és plural i complexa, en la qual, el 
sorgiment de noves percepcions, de nous universos 
simbòlics i de noves concepcions del món i de la so-
cietat, exigeix dels representants del poble reflexions 
i respostes serioses i acurades als nous reptes que ens 
plantegen algunes actuacions que dia a dia veiem en 
l’espai públic, com és el cas de l’ús de peces que tapen 
gairebé o per complet la cara de la dona com és el bur-
ka i el niqab.

La utilització del burka o el niqab representa un tracte 
discriminatori i atemptador de la dignitat de les dones 
que l’utilitzen. En una societat lliure com la nostra no 
hi ha de tenir cabuda actes discriminatori envers les 
dones com les que representa la exigència de tapar-se 
la cara parcial o totalment per motius religiosos o per 
exigències del marit. A casa nostra és una realitat la 
utilització d’aquestes peces de roba i no es pot ni s’ha 
de amagar.

Negar-se a participar d’aquest debat és perillós i teme-
rari per a la nostra societat occidental. A tots, però es-
pecialment a les administracions públiques correspon 
prendre decisions clares i inequívoques a favor de la 
societat dels drets i de les llibertats per a tots i totes, 
que és el que ens caracteritza com a civilització.

Altres països ja ho han fet, i estan al capdavant de la 
defensa d’aquests drets i llibertats. La conveniència o 
no de l’acceptació de l’ús de peces que tapen el rostre 
és una qüestió d’actualitat en diversos estats de la Unió 
Europea on s’estan plantejant diferents propostes nor-
matives. Països com Bèlgica, França, Alemanya, Ità-
lia, Països Baixos o Noruega ja han discutit i regulat 
sobre aquesta qüestió. Catalunya com a comunitat, i 
Espanya com a nació, no poden quedar al marge del 
debat europeu.

De fet, molts municipis ja han regulat sobre la matè-
ria. Però una recent sentència del Tribunal Suprem ha 
determinat que no entra dins de l’autonomia municipal 
la regulació d’aquesta matèria ja no hi ha habilitació 
legislativa que ho permeti.

Som conscients que per a que la llei es compleixi per 
a tots i totes, independentment del lloc de residència i 
per protegir un sistema clar que eviti la confusió a la 
ciutadania, és necessària la regulació a nivell nacional 
i autonòmic que vagi encaminada a la prohibició del 
cobriment de la cara en la via pública.

Hi ha excepcions de seguretat i culturals que cal con-
siderar en aquesta qüestió. L’ús del casc per part dels 
motoristes en el trànsit rodat, l’ús de màscares protec-
tores en l’exercici d’algunes professions, o el cobri-
ment de la cara en actes culturals com carnavals, pro-
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cessons o altres esdeveniments, són excepcions que 
cal realitzar.

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

Proposta de resolució

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

1. Incloure específicament l’ús de peces com el burca o 
el niqab amb una clara connotació discriminatòria per 
a la dona en la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista.

2. Sol·licitar al Govern de l’Estat: 

a. Realitzar les reformes legals i reglamentàries neces-
sàries per prohibir la utilització de vestits o accesso-
ris que cobreixin totalment la cara i que impedeixin 
la identificació i la comunicació visual tant en la via 
pública com als edificis i equipaments públics (cívics, 
culturals, educatius, esportius i altres) així com en els 
espais de pública concurrència que no tinguin finali-
tats religioses admetent com a excepcions a aquesta 
prohibició l’ús en relació a la celebració de les festes 
tradicionals, així com per raons de seguretat respecte 
a les forces i cossos policials o per raons de salut i hi-
giene en el treball.

b. Incloure específicament l’ús de peces com el burca 
o el niqab amb una clara connotació discriminatòria 
per a la dona en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de de-
sembre, de mesures de protecció integral contra la Vi-
olència de Gènere i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Palau del Parlament, 5 de març de 2013

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

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per al respecte de les competències de la 
Generalitat en la tramitació de l’avantprojec-
te de llei de l’Estat de caixes d’estalvi i fun-
dacions bancàries
Tram. 250-00291/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 7139 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-

xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost.

Exposició de motius

El govern de l’Estat està preparant un projecte de de-
cret llei de caixes d’estalvi i fundacions bancàries. 
Aquest, actualment es troba en fase d’avant projecte 
i va estar en audiència pública fins el 7 de febrer, té 
per objectiu establiment del règim jurídic de caràcter 
bàsic de las caixes d’estalvis i de las fundacions ban-
càries.

La regulació de l’Estat pot entrar en conflicte compe-
tencial amb l’article 120 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i amb la Llei 9/2012, del 25 de juliol, de 
modificació del text refós de la Llei de caixes d’estal-
vis de Catalunya. Aquesta llei va ser motivada per les 
noves disposicions de la normativa estatal, que esta-
blien que algunes caixes d’estalvis s’havien de trans-
formar en fundacions especials, feia necessari un nou 
marc legal per garantir i facilitar la presa de decisions 
als òrgans corporatius corresponents i la qualificació 
als ens i registres competents.

Aquesta llei catalana formula la regulació essencial 
del règim d’aquestes caixes d’estalvis, tant pel que fa 
a la normativa del procés de transformació com a les 
peculiaritats de llur règim, per raó de llur origen i llur 
objecte específic. El control d’aquestes fundacions és 
exercit pel protectorat, d’acord amb el que estableix el 
llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, i per l’òrgan 
competent en matèria de caixes d’estalvis, que vetlla 
per la continuació de l’obra social en el vessant eco-
nòmic.

Ara el govern de l’Estat pretén sota un nou marc legal 
de caràcter bàsic establir i regular el regim jurídic de 
les caixes d’estalvi i de les fundacions bancàries, re-
gulant els Òrgans de Govern, els representats del di-
ferents sectors, els requisits dels consellers generals, 
els consell d’administració, les incompatibilitats, el 
requeriments per ser membres del consell d’adminis-
tració, etc. Malgrat que la disposició final primera ex-
ceptua determinats articles del caràcter de legislació 
bàsica aquesta nova regulació pot envair les compe-
tències atribuïdes a la Generalitat a l’art. 126 de l’Es-
tatut de Catalunya.

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. Realitzar totes les actuacions necessàries per tal 
que en la tramitació de avant projecte de llei de cai-
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xes d’estalvi i fundacions bancàries acabi respectant 
les competències de la Generalitat

2. Defensar, en cas que el que disposa el punt anterior 
no s’assoleixi, les competències de la Generalitat de 
Catalunya per totes les vies possibles, si cal presentant 
recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Cons-
titucional.

Palau del Parlament, 14 de març de 2013

Pere Aragonès i Garcia Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre l’Escola Can 
Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00292/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 7149 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Marc Sanglas i Al-
cantarilla, diputat, Anna Simó i Castelló, 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 pro-
posta de resolució següent sobre l’escola Can Montllor 
de Terrassa (Vallès Occidental), per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament ha anunciat que l’Es-
cola Can Montllor de Terrassa, amb un projecte edu-
catiu engrescador, viu i d’escola lliure, tancarà les se-
ves portes al final d’aquest curs. Els fills d’unes 63 
famílies de P3, P4 i P5, que estan cursant en l’actuali-
tat els seus estudis de forma provisional en un annex 
de l’Escola Marquès Casals, en total 79 alumnes, es 
reubicaran el curs vinent al centre Roser Capdevila en 
altres centres de la localitat en funció de la demanda 
dels pares, i principalment al centre Roser Capdevila.

Malgrat que aquest projecte ha tingut sempre un futur 
incert, que s’ha accentuat amb l’arribada de la crisi i 
la davallada de la natalitat, per la mala ubicació ini-
cial o la falta de concrecions sobre la construcció de 
l’edifici definitiu, cal entomar el problema des de totes 
les perspectives i assumir les responsabilitats, amb da-
des reals i objectives, sense apriorismes ni prejudicis 
i marcant prioritats i objectius. En aquest punt l’Ajun-
tament, el PAME i l’oficina de matriculació també hi 

tenen molt a dir. Costa d’acceptar el tancament d’una 
escola sencera perquè sobren línies de P3 a la ciutat.

El barri de Les Arenes, on havia d’ubicar-se l’escola 
de manera definitiva, és una zona en continu creixe-
ment de població i d’infants. A més, entenem que és 
de lògica que si cal tancar una línia de P3 hi ha altres 
escoles de Terrassa amb tres línies que podrien redu-
ir-ne una sense cap cost sobre els projectes educatius. 
Per altra banda, el traspàs de l’alumnat de Can Mont-
llor a l’escola Roser Capdevila pot trencar el projecte 
educatiu de les dues escoles, amb 80 alumnes de cop i 
quatre classes que s’integraran i poden massificar l’es-
cola receptora.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. En qualsevol cas, fer de manera immediata un es-
tudi econòmic comparatiu entre tres escenaris: a) 
Mantenir Can Montllor en la ubicació actual amb un 
mòdul per acollir el nou alumnat. b) Traslladar Can 
Montllor en mòduls al solar del barri de Les Arenes, 
amb l’ampliació progressiva cada curs en funció de 
l’alumnat i construint l’edifici en funció de les neces-
sitats i de la millora de la situació financera de la Ge-
neralitat. c) Fer reformes arquitectòniques a l’escola 
Roser Capdevila per acollir el nou alumnat, adquirir 
els terrenys dels costats, la contractació de professorat 
nou..., abans de resoldre definitivament el tancament 
de l’escola Can Montllor.

2. Si després de l’estudi es resol que l’escenari d’in-
tegració a l’escola Roser Capdevila és el més raona-
ble econòmicament, territorialment i pedagògicament, 
estudiar i garantir les mesures necessàries perquè els 
projectes educatius de les escoles Can Montllor i Ro-
ser Capdevila no se’n ressenteixin, com mantenir unes 
ràtios raonables durant tot el procés de fusió, fer una 
transició progressiva o mantenir transitòriament els 
equips docents, entre d’altres.

3. Refer d’acord amb l’Ajuntament el mapa educatiu de 
la ciutat de Terrassa, vigilar el repartiment dels alum-
nes, evitar massificacions i replantejar les polítiques 
de matriculació i de distribució dels alumnes.

Palau del Parlament, 14 de març de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu del GP d’ERC; Marc 
Sanglas i Alcantarilla; Anna Simó i Castelló, diputats 
del GP d’ERC
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Proposta de resolució d’adhesió a la Iniciati-
va ciutadana europea pel dret humà a l’aigua 
i al sanejament
Tram. 250-00293/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 7337 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

El 28 de juliol de 2010, l’Assemblea General de l’ONU 
va reconèixer, mitjançant la Resolució A/RES/64/292, 
que el dret humà a l’aigua potable i al sanejament era 
un factor essencial per a la vida. La resolució demana 
als països membres i les organitzacions internacionals 
el subministrament de recursos econòmics, la creació de 
capacitats i la transferència de tecnologia amb la finalitat 
de garantir l’accés físic i econòmic de tots els ciutadans a 
l’aigua potable segura i neta, i a un sanejament adequat.

S’obrien les expectatives per ampliar l’accés a l’aigua i 
el sanejament, especialment per a les persones que no 
gaudeixen d’aquests serveis: un milió de persones sen-
se aigua i vuit milions sense sanejament, solament a 
Europa. Tanmateix, aquesta expectativa no s’ha fet re-
alitat: la gran majoria dels governs han continuat amb 
la inèrcia i les pràctiques anteriors, que no només no 
han aconseguit resultat sinó que els han agreujat.

Per això, cada dia més ciutadans europeus estan pre-
ocupats per la gestió de l’aigua; més quan, aprofitant 
l’actual context de crisi econòmica, molts governs i 
institucions europees volen afavorir els processos de 
privatització de l’aigua (a Espanya ja arriba al 50%) 
enlloc que siguin gaudits per a tots i totes.

Amb l’objectiu de garantir aquest servei a tots els 
ciutadans que resideixen a la Unió Europea, i per tant 
també a Catalunya, i garantir el futur de les pròximes 
generacions, es posa en marxa una Iniciativa Ciutada-
na Europea, la primera de s de la posada en marxa del 
Tractat de Lisboa, que té dos objectius: 

1) La garantia d’uns serveis d’aigua i sanejament per a 
tots els ciutadans de la Unió Europea.

2) Els drets humans han d’estar per damunt dels inte-
ressos comercials, cosa per la qual no volem la libera-
lització dels serveis d’aigua.

3) Accés universal a l’aigua i al sanejament.

En aquests moments, aquesta ICE s’ha convertit en la 
primera que ha superat el milió de signatures recollides.

A més cal destacar que els alcaldes d’Amsterdam, 
Brussel·les, Copenhaguen, Viena i París, entre d’altres 
ciutats que representen més de deu milions d’habitants 
europeus, ja han signat contra la privatització de la 
gestió dels serveis d’aigua donant suport a aquesta pri-
mera Iniciativa Ciudadana Europea.

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 acorda adherir-se a la 
Iniciativa Ciutadana Europea: El dret humà a l’aigua 
i al sanejament.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Adherir-se a la Iniciativa Ciutadana Europea: El 
dret humà a l’aigua i al sanejament.

b) Donar difusió a l’esmentada campanya amb els mit-
jans materials adients.

c) Facilitar un espai públic per a la recollida de signa-
tures i difondre aquest compromís a tota la ciutadania.

Palau del Parlament, 1 de març de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu GP d’ICV-EUiA; Joan 
Mena Arca, portaveu adjunt GP d’ICV-EUiA; Salva-
dor Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’actualització 
i la publicació semestral de les dades del 
Servei Català de la Salut al seu web
Tram. 250-00294/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 7394 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La realitat de les dades de llistes d’espera parlen per si 
soles. L’activitat quirúrgica dels 14 procediments qui-
rúrgics amb temps de garantia ha caigut en dos anys 
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en gairebé 15.000 persones i un 10%, en passar de 
161.931 el desembre del 2010 a 147.756 el desembre 
de 2012. De la resta de procediments quirúrgics moni-
torats, el 50 que no tenen temps garantits, el Departa-
ment no en publicita ni l’activitat, ni les persones que 
estan en llista d’espera ni tampoc els temps d’espera, 
de cap tipus.

Pel que fa a la llista d’espera d’aquests 14 procedi-
ments garantits, en dos anys aquesta ha augmentat en 
més de 14.000 persones, gairebé un 25% més.

I si mirem els temps d’espera, les dades són encara pit-
jors. Malgrat que el Decret 354/2002,,encara vigent, es-
tableix un temps màxim de sis mesos perquè els pacients 
siguin operats en 14 procediments, els temps d’espera 
ha empitjorat el darrer any un 35,7%, contradient la su-
posada millora d’un 15,9% presentada pel Departament 
de Salut a principis de febrer, tractant-se en realitat d’un 
canvi de criteri, utilitzant el temps que portaven en llista 
d’espera les persones pendents d’intervenció i no el crite-
ri habitual de temps mig real fins a ser intervingut. Som 
coneixedors que hi ha persones que porten dos anys en 
llistes d’espera per ser intervinguts.

La realitat, pel que fa als temps d’espera, és que 
aquests, en els procediments garantits, han ha aug-
mentat més d’un 50% en dos anys; la mitjana, de 6,20, 
es situa per sobre del temps garantit de sis mesos que 
estableix el Decret.

Les retallades de més de 1.000 milions (un 10%) en 
dos anys, la disminució i la precarització de les plan-
tilles, junt amb la falta de lideratge política i de ges-
tió per a crear circuits assistencials, estan empitjorant 
l’accessibilitat també als diagnòstics, i en conseqüèn-
cia els inicis dels tractaments. Això ens obliga a ser 
molt més transparents en la publicitat de l’activitat, les 
llistes i els temps d’espera per les proves diagnòstiques 
i les visites a especialistes de consultes externes.

La pèrdua d’accessibilitat i d’equitat és l’element clau 
per la pèrdua de confiança en el sistema públic i la de-
rivació al sector privat.

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. Actualitzar les dades i publicar cada semestre (juny 
i desembre), a la web del CatSalut, les llistes d’espera 
quirúrgiques dels 14 procediments amb temps garan-
tits, incloent: 

– L’activitat quirúrgica global, per regions i per cen-
tres de la XHUP, i dels centres privats als que s’hagin 
derivat pacients amb finançament públic.

– El nombre de pacients en les llistes d’espera, per 
ser intervinguts, global, per regions i per centres de la 

XHUP, i dels centres privats als s’hagin derivat paci-
ents amb finançament públic.

– El temps d’espera mig des de la indicació quirúrgica 
fins a la intervenció, global, per regions i per centres 
de la XHUP, i dels centres privats als que s’hagin deri-
vat pacients amb finançament públic.

– El temps mig en llista d’espera dels pacients pen-
dents d’intervenció, global, per regions i per centres 
de la XHUP, i dels centres privats als s’hagin derivat 
pacients amb finançament públic.

2. Publicitar semestralment l’activitat quirúrgica dels 
64 procediments quirúrgics programats, inclosos els 
50 que no tenen temps de garantia i el temps mig d’es-
pera per ser intervingut des de la indicació quirúrgica 
fins a la intervenció (global, per regions i per centres 
de la XHUP, i dels centres privats als que s’hagin deri-
vat pacients amb finançament públic).

3. Publicitar semestralment tota l’activitat quirúrgica 
urgent per diagnòstics, l’activitat quirúrgica oncològi-
ca procedent del circuit de diagnòstic ràpid del càn-
cer, l’activitat quirúrgica obstètrica-ginecològica, l’ac-
tivitat d’hemodinàmia i l’activitat quirúrgica cardíaca 
preferent, de manera global, per regions i per tots els 
centres de la XHUP i els centres privats als s’hagin de-
rivat pacients amb finançament públic.

4. Publicitar a la web del CatSalut a partir del juny de 
2013, semestralment, el nombre de pacients en espera 
de consultes externes, diferenciant primeres visites a 
especialistes i subsegüents, de manera global, per regi-
ons i per tots els centres de la XHUP i els centres pri-
vats als s’hagin derivat pacients amb finançament pú-
blic, així com el temps mig d’espera per ser atesos des 
de la indicació del metge de família fins a la consulta.

5. Actualitzar les dades anteriors i publicar a la web 
del CatSalut cada semestre (juny i desembre) les llis-
tes d’espera de les 13 proves diagnòstiques amb temps 
garantits amb incloent: 

– L’activitat de proves diagnòstiques, global, per regi-
ons i per centres de la XHUP i els centres privats als 
s’hagin derivat pacients amb finançament públic.

– El nombre de pacients en les llistes d’espera, per ser 
atesos, global, per regions i per centres de la XHUP i 
els centres privats als s’hagin derivat pacients amb fi-
nançament públic.

– El temps d’espera mig des de la indicació de la prova 
diagnòstica fins a la realització, tant la global, com per 
regions i per centres de la XHUP i dels centres privats 
als s’hagin derivat pacients amb finançament públic.

– El temps mig en llista d’espera pendent de la realit-
zació de la prova diagnòstica, tant global, com per re-
gions i per centres de la XHUP i dels centres privats 
als s’hagin derivat pacients amb finançament públic.

6. Publicitar semestralment (juny i desembre) l’activi-
tat de totes les proves diagnòstiques, inclosos les que 
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no tenen temps de garantia (global, per regions i per 
centres de la XHUP, i dels centres privats als s’hagin 
derivats pacients amb finançament públic) i el temps 
mig d’espera per a la realització de la prova, des de la 
indicació.

7. Presentar a la Comissió de Salut del parlament de 
Catalunya en aquest període de sessions els circuits as-
sistencials de diagnòstic preferent en 15 dies i ordinari 
en 3 mesos des de l’atenció primària, així com les as-
signacions pressupostàries, en compliment a les moci-
ons 83/IX i 4/X del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de març de 2013

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

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediments relatius als informes de fisca-
lització 16/2012, referent al Pla de finança-
ment per a la millora de les universitats pú-
bliques, corresponent al període 2007-2010, 
17/2012, referent a l’Hospital Clínic i Provin-
cial de Barcelona, corresponent al 2009, 
18/2012, referent al Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, corresponent al 2010 
i 19/2012, referent al Departament d’Educa-
ció, contractació administrativa, correspo-
nent al 2010
Tram. 256-00033/09, 256-00034/09, 256-00035/09, 

256-00036/09

Propostes de resolució presentades pels grups 
parlamentaris
Reg. 6973 a 6976, 6980; 6996 a 6999, 7000 

i 7001, 7035 i 7036, 7062 a 7065 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CSC, 14.03.2013

Propostes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 6973 a 6976); pel Grup 
Parlamentari Socialista (reg. 6980); pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 6996 a 6999); pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 7000 i 7001); pel Grup Parlamentari 
de ciutadans (reg. 7035 i 7036); pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 7062 a 7065).

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent al debat 
corresponent al procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 18/2012, referent al Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, corresponent al 2010 (Tram. 
256-00035/09) per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Per aquests motius, el grups sotasignat presenten la se-
güent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 18/2012, referent 
al Consorci per a la Normalització Lingüística, corres-
ponent al 2010.

2. Insta el Govern de Catalunya a seguir les recoma-
nacions fetes en aquest informe de la Sindicatura de 
Comptes.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Alba Vergés i Bosch Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent al debat del Procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2012, re-
ferent a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, 
corresponent al 2009 per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la 
següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 17/2012, referent 
a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corres-
ponent al 2009.

2. Insta el Govern de Catalunya a seguir les recoma-
nacions fetes en aquest informe de la Sindicatura de 
Comptes.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Alba Vergés i Bosch Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent al debat del procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2012, refe-
rent al Pla de finançament per a la millora de les uni-
versitats públiques, corresponent al període 2007-2010 
(Tram. 256-00033/09) per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Per aquests motius, el grup sotasignat presenten la se-
güent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 16/2012, referent 
al Pla de finançament per a la millora de les universi-
tats públiques, corresponent al període 2007-2010.

2. Insta el Govern de Catalunya a seguir les recoma-
nacions fetes en aquest informe de la Sindicatura de 
Comptes.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Alba Vergés i Bosch Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

A la Mesa del Parlament

Alba Vergés i Bosch, diputada, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent al debat del Procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2012, re-
ferent al Departament d’Educació, contractació admi-
nistrativa, corresponent al 2010 (Tram. 256-00036/09) 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la 
següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 19/2012, referent 
al Departament d’Educació, contractació administra-
tiva, corresponent al 2010 (Tram. 256-00036/09)

2. Insta el Govern de Catalunya a seguir les recoma-
nacions fetes en aquest informe de la Sindicatura de 
Comptes.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Alba Vergés i Bosch Marta Rovira i Vergés
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent propos-
ta de resolució subsegüent al debat del procediment 
relatiu als informes de fiscalització presentats per la 
Sindicatura de Comptes, 16/2012, referent al Pla de 
finançament per a la millora de les universitats pú-
bliques, corresponent al període 2007-2010 (tram. 
256-00033/09), 17/2012, referent a l’Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona, corresponent al 2009 (tram. 
256-00034/09), 18/2012, referent al Consorci per a 
la Normalització Lingüística, corresponent al 2010 
(tram. 256-00035/09), i 19/2012, referent al Departa-
ment d’Educació, contractació administrativa, corres-
ponent al 2010 (tram. 256-00036/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

Aprova els informes de fiscalització 16/2012, referent 
al Pla de finançament per a la millora de les univer-
sitats públiques, corresponent al període 2007-2010 
(tram. 256-00033/09), 17/2012, referent a l’Hospital 
Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent al 2009 
(tram. 256-00034/09), 18/2012, referent al Consorci 
per a la Normalització Lingüística, corresponent al 
2010 (tram. 256-00035/09), i 19/2012, referent al De-
partament d’Educació, contractació administrativa, 
corresponent al 2010 (tram. 256-00036/09).

Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recoma-
nacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i re-
collides en els informes esmenats.

Palau del Parlament, 6 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 16/2012, referent al Pla de finançament per a 
la millora de les universitats públiques, corresponent 
al període 2007-2010, i insta el Govern a seguir les re-
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comanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 17/2012, referent a l’Hospital Clínic i Pro-
vincial de Barcelona, corresponent al 2009, i s’insta a 
seguir les conclusions i les recomanacions de la Sindi-
catura de Comptes que recull l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 18/2012, referent al Consorci per a la Norma-
lització Lingüística, corresponent al 2010, i s’insta el 
Govern a seguir les recomanacions de la Sindicatura 
de Comptes que recull l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ta la següent proposta de resolució subsegüent al de-

bat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 19/2012, refereferent al Departament d’Educa-
ció, contractació administrativa, corresponent al 2010, 
i insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sin-
dicatura.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, David Companyon 
Costa, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de 
resolució subsegüent al debat del procediment relatiu 
als informes de fiscalització presentats per la Sindica-
tura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 16/2012, referent al Pla de 
finançament per a la millora de les universitats públi-
ques, corresponent al període 2007-2010 (tram. 256-
00033/09).

– Informe de fiscalització 18/2012, referent al Consor-
ci per a la Normalització Lingüística, corresponent al 
2010 (256-00035/09).

– Informe de fiscalització 19/2012, referent al Depar-
tament d’Educació, contractació administrativa, cor-
responent al 2010 (256-00036/09)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 16/2012, referent al Pla de finançament per a 
la millora de les universitats públiques, corresponent 
al període 2007-2010 (tram. 256-00033/09); l’Infor-
me de fiscalització 18/2012, referent al Consorci per 
a la Normalització Lingüística, corresponent al 2010 
(256-00035/09), i l’Informe de fiscalització 19/2012, 
referent al Departament d’Educació, contractació ad-
ministrativa, corresponent al 2010 (256-00036/09), i 
insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura de Comptes.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Dolors Camats Luis David Companyon Costa
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, David Companyon Cos-
ta, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 164.5 del Reglament del Parla-
ment, presenten la següent proposta de resolució subse-
güent al debat del procediment relatiu a l’informe de fis-
calització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 17/2012, referent a l’Hospi-
tal Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent al 
2009 (tram. 256-00034/09)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 17/2012, referent a l’Hospital Clínic i Pro-
vincial de Barcelona, corresponent al 2009 (tram. 
256-00034/09 i insta el Govern a seguir les seves re-
comanacions. Així mateix sol·licita que al proper In-
forme s’inclogui la fiscalització de totes les empreses 
vinculades i/o participades per l’Hospital Clínic i Pro-
vincial de Barcelona

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Dolors Camats Luis David Companyon Costa
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes.

Exposició de motius

En la sessió tinguda el dia 12 de març de 2013, la Sin-
dicatura de Comptes va presentar l’Informe de fiscalit-
zació 17/2012, referent a l’Hospital Clínic i Provincial 
de Barcelona, corresponent al 2009

Per aquests motius, els Grup Parlamentari de Ciuta-
dans presenta la següent: 

Proposta de resolució

1. Aprovar l’Informe de fiscalització 17/2012, referent 
a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corres-
ponent al 2009 (número de tramitació 256-00034/09)

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aplicar les recomanacions de la Sindicatura 
de Comptes recollides a l’esmentat informe

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar mesures per a fer efectius els meca-
nismes de control existents sobre la transparències de 

la comptabilitat pressupostària i la gestió de l’Hospital 
Clínic i Provincial de Barcelona

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a potenciar l’ús de nous mecanismes d’ava-
luació i supervisió de la gestió de l’Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona, com són la mediació per part 
d’actors aliens a les estructures polítiques i de gestió, 
la intervenció d’experts independents de reconegut 
prestigi o l’elaboració d’informes perceptius per a l’ad-
judicació de contractes

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar la forma jurídica concreta a l’Hos-
pital Clínic i Provincial de Barcelona, posant fi a la 
indefinició i indeterminació jurídica que té aquesta 
entitat des de la seva constitució, certificant de forma 
clara a nivell orgànic, administratiu i de gestió la titu-
laritat pública d’aquesta entitat 

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, José Manuel Villegas 
Pérez, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableix l’article 164.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de la Sindicatura de Comptes.

Exposició de motius

En la sessió tinguda el dia 12 de març de 2013, la Sin-
dicatura de Comptes va presentar l’Informe de fiscalit-
zació 18/2012, referent al Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística, corresponent al 2010

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

Proposta de resolució

1. Aprovar l’Informe de fiscalització 18/2012, referent 
al Consorci per a la Normalització Lingüística, corres-
ponent al 2010 (número de tramitació 256-00035/09)

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aplicar les recomanacions de la Sindicatura 
de Comptes recollides a l’esmentat informe

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a adoptar de forma immediata totes les mesu-
res necessàries per a solucionar les greus deficiències 
observades en la gestió del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pedro Chumi-
llas Zurilla, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
19/2012, referent al Departament d’Educació, contrac-
tació administrativa, corresponent al 2010 (tram. 256-
00036/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 19/2012, referent al Departament d’Educa-
ció, contractació administrativa, corresponent al 2010 
(tram. 256-00036/09) i insta el Govern a seguir les re-
comanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pedro Chumi-
llas Zurilla, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució, subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
16/2012, referent al Pla de finançament per a la millora 
de les universitats públiques, corresponent al període 
2007-2010 (tram. 256-00033/09).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de 
fiscalització 16/2012, referent al Pla de finançament 
per a la millora de les universitats públiques, corres-
ponent al període 2007-2010 (tram. 256-00033/09) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit 
informe.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a continuar el procés de millora de la gover-
nança de la Universitats catalanes.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Pedro Chu-
millas Zurilla, diputado, María José García Cuevas, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, de acuerdo con lo que establece el articulo 
164.5 del Reglamento del Parlament, presentan la si-
guiente propuesta de resolución subsiguiente al debate 
del procedimiento relativo al informe de fiscalización 
presentado por la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalización 17/2012, referente a l’Hos-
pital Clínic i Provincial de Barcelona, correspondiente 
al 2009 (tram. 256-00034/09)

Proposta de resolució

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de 
fiscalización 17/2012, sobre el Hospital Clínico y Pro-
vincial de Barcelona, elaborado por la Sindicatura de 
Comptes e insta el Govern de la Generalitat a seguir 
las recomendaciones contenidas en dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a resolver con urgencia la incertidumbre so-
bre el régimen jurídico aplicable al Hospital Clínico, 
determinando formalmente antes de finalizar el año 
2013, la forma jurídica del Hospital.

3. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a controlar la gestión contable y presupues-
taria del Hospital, así como a garantizar que los res-
ponsables adoptan las medidas de gestión adecuadas 
correspondientes, depurando, en caso contrario las 
responsabilidades oportunas, antes de finalizar el año 
de 2013.

4. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a poner en marcha mecanismos explícitos de 
control de la contratación en el Hospital Clínico, que 
garanticen la objetividad, corrección y legalidad de to-
dos los contratos, corrigiendo con diligencia todas las 
irregularidades detectadas y depurando las responsa-
bilidades oportunas, antes de final de 2013.

Palacio del Parlament, 13 de marzo de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz del GP del PPC; 
Pedro Chumillas Zurilla; María José García Cuevas, 
diputados del GP del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, Pedro Chu-
millas Zurilla, diputado, María José García Cuevas, 
diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, de acuerdo con lo que establece el articulo 
164.5 del Reglamento del Parlament, presentan la si-
guiente propuesta de resolución subsiguiente al debate 
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del procedimiento relativo al informe de fiscalización 
presentado por la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalización 18/2012, referente al Con-
sorci per la Normalització Lingüística, correspondien-
te al 2010 (tram. 256-00035/09)

Proposta de resolució

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de 
fiscalización 18/2012, sobre el Consorci per a la Nor-
malització Lingüística, ejercicio 2010, elaborado por 
la Sindicatura de Comptes e insta el Govern de la Ge-
neralitat a seguir las recomendaciones contenidas en 
dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a informar por escrito a los portavoces de la 
CSC en el plazo de un mes, sobre la información con-
tenida en la página 47 del informe, en la que los res-
ponsables del CPNL alegan que las diferencias entre 
el presupuesto del CPNL aprobado por el pleno de la 
institución y el aprobado por el Parlament eran cono-
cidas y aprobadas por el Departamento de Economía.

3. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a averiguar si las graves irregularidades de-
tectadas en el proceso de contratación del CPNL du-
rante 2010 han sido corregidas, procediendo en caso 
contrario a su inmediata corrección, con la correspon-
diente depuración de responsabilidades.

4. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a informar por escrito a los portavoces de la 
CSC en el plazo de un mes, sobre las acciones concre-
tas que se están llevando a cabo para subsanar las deu-
das contraídas por subvenciones impagadas, desde las 
instituciones públicas con el CPNL, garantizando su 
veracidad, así como el estado de estas deudas a fecha 
de hoy, que ponen en peligro la viabilidad del CPNL 
a corto plazo.

Palacio del Parlament, 13 de marzo de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz del GP del PPC; 
Pedro Chumillas Zurilla; María José García Cuevas, 
diputados del GP del PPC

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 6605 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 6605)

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 els articles 104 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a 
la totalitat a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modi-
ficació 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 civil i 
la dictadura (tram. 270-00001/10).

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

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de març de 2013

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00002/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 8267).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 22.03.2013 al 25.03.2013).
Finiment del termini: 26.03.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 22.03.2013.
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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’estudi dels permisos de prospecció 
i explotació d’hidrocarburs no convencio-
nals per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 252-00009/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans, Jordi Terrades i 

Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista, Salvador 

Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 

per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa, 

Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Mixt

Reg. 5356 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Los grupos siguientes, conforme a lo establecido en 
los artículos 39, 54 y concordantes del Reglamento del 
Parlament, proponen la creación de una comisión de 
estudio de los permisos de prospección y explotación 
de hidrocarburos no convencionales mediante la frac-
turación hidráulica (la técnica del «fracking»)

Propuesta de creación de una comisión 
específica para el estudio de los permisos de 
prospección y explotación de hidrocarburos 
no convencionales mediante la fracturación 
hidràulica (la técnica del «fracking»)

Exposición de motivos

El pasado 27 de septiembre de 2012 se publicó en el 
Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el anunO-
cio del Departamento de Empresa y Ocupación de la 
Generalitat de Cataluña con la solicitud de la empresa 
Montero Energy Corporation SL de dos permisos de 
prospección de hidrocarburos llamados Darwin y Le-
onardo. Estos permisos afectan a más de setenta mu-
nicipios en varias comarcas, sobre todo en la Segarra 
y en Osona. Se trata de la primera petición que se ha 
hecho en Cataluña para la prospección y explotación 
de hidrocarburos no convencionales mediante la frac-
turación hidráulica, técnica que consiste en perforar 
e inyectar a presión grandes volúmenes de agua, are-
na y productos químicos de gran toxicidad a grandes 
profundidades del subsuelo para fracturar la capas de 
pizarras y hacer aflorar a la superficie el gas que con-
tienen estas rocas.

Actores de la sociedad civil, como la organización 
ecologista Ecologistes en Acció, han presentado ale-
gaciones ante el Departamento de Empresa y Ocupam-

ción de la Generalitat de Cataluña, en las que se exi-
ponen los graves impactos ambientales y en la salud 
humana derivados de la utilización de esta técnica que 
se inició en Estados Unidos, implementándose de for-
ma masiva a partir del 2011. Los impactos son pro-
vocados por contaminación de aguas subterráneas y 
atmosférica, por el alto consumo de agua, por la con-
tribución al cambio climático, así como el alto riesgo 
de accidentes por explosiones e incluso terremotos de 
hasta 4.0 de escala cerca de las zonas en explotación. 
El fracking ha sido ya prohibido en Francia, Alema-
nia, Holanda y Bulgaria y en España, el Gobierno de 
Cantabria está tramitando la prohibición y ya se han 
pronunciado en contra las Cortes Aragonesas y la Di-
putación de Valladolid.

Ante la gravedad de la situación derivada de la fal-
ta de información sobre esta técnica, de los posibles 
problemas derivados, de su impacto ambiental, soci-
al y económico, y de sus detalles técnicos, se solicita 
la creación de una comisión de estudio de los permi-
sos de prospección y explotación de hidrocarburos no 
convencionales mediante la fracturación hidráulica (la 
técnica del «fracking»)

Normas de organización y funcionamiento

Tipo de comisión

Se propone la creación de una comisión de estudio de 
los permisos de prospección y explotación de hidro-
carburos no convencionales mediante la fracturación 
hidráulica (la técnica del «fracking»), conforme a lo 
establecido en el artículo 54 del Reglamento del Par-
lament.

Composición

La comisión estará integrada por un miembro de cada 
grupo parlamentario. Su regulación se prevé de acu-
erdo con las disposiciones del Reglamento del Parla-
ment para este tipo de órgano. En el caso de que la 
representación de los grupos parlamentarios no sea 
proporcional a sus miembros, se aplicará el sistema de 
ponderación de voto en la toma de decisiones.

Los miembros de la comisión podrán ser sustituidos 
con la comunicación previa del portavoz del grupo 
parlamentario a la presidencia del Parlament.

Igualmente, se prevé la posibilidad de que asistan 
técnicos, especialistas y miembros de entidades, así 
como plataformas y otros actores de la sociedad ci-
vil.

Objeto

Estudiar la normativa vigente, los problemas deriva-
dos y el impacto ambiental, social y económico de la 
prospección y explotación de hidrocarburos no con-
vencionales mediante la fracturación hidráulica

http://www.somsegarra.cat/images/pdf/2012-09-27-DOGC.pdf
http://www.somsegarra.cat/images/pdf/2012-09-27-DOGC.pdf
http://www.somsegarra.cat/images/pdf/2012-09-27-DOGC.pdf
http://www.somsegarra.cat/images/pdf/2012-09-27-DOGC.pdf
http://www.somsegarra.cat/images/pdf/2012-09-27-DOGC.pdf
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La comisión de estudio tratará, como mínimo, los si-
guientes aspectos: 

– La moratoria sobre los permisos y licencias otorga-
dos por el Departamento de Empresa y Ocupación pa-
ra la prospección y explotación de hidrocarburos no 
convencionales mediante la fracturación hidráulica

– La posible suspensión de los permisos y licencias 
otorgados por el Departamento de Empresa y Ocupa-
ción para la prospección y explotación de hidrocar-
buros no convencionales mediante la fracturación hi-
dráulica

– El estudio y análisis de los informes de impacto am-
biental, social y económico de las actividades de pros-
pección y explotación de hidrocarburos no convencio-
nales mediante la fracturación hidráulica

Plazo para la realización de los trabajos de la 
comisión

La comisión específica de estudio de la técnica de 
prospección y explotación de hidrocarburos no con-
vencionales mediante la fracturación hidráulica se 
constituirá por un período de tiempo no inferior a tres 
meses y no superior a seis

La comisión redactará un informe final que, si pro-
cede, será aprobado, conforme a lo establecido en las 
previsiones del Reglamento del Parlament.

Palau del Parlament, 4 de marzo de 2013

Jordi Cañas Pérez, portaveu del GP de C’s; Inés Arri-
madas García, diputada del GP de C’s; Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat del GP SOC; Salvador Milà i Sol-
sona, diputat GP ICV– EUiA; Marc Sanglas i Alcan-
tarilla, diputat del GP d’ERC; Quim Arrufat Ibáñez, 
portaveu-adjunt del GP Mixt

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

3.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges al Parlament 
corresponent al 2012
Tram. 360-00003/10

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Infor-
me en la sessió núm. 2, tinguda els dies 11.03.2013 i 
18.03.2013, DSPC-C 47 i 52.

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Renúncia de la condició de diputat

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de 
març de 2013, d’acord amb l’article 17.a del Regla-
ment, ha pres nota de la renúncia de la condició de 
diputat al Parlament de Catalunya de Lluís Recoder i 
Miralles, del GP de Convergència i Unió, amb efectes 
del 19 de març de 2012.

Palau del Parlament, 19 de març de 2013

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

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la sec-
ció 4.67.

Renúncia de la condició de diputada

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 17.a del Reglament, la presidenta 
del Parlament ha pres nota de la renúncia de la condi-
ció de diputada al Parlament de Catalunya de Mont-
serrat Roura i Massaneda, del GP de Convergència i 
Unió, amb efectes del 20 de març de 2013.

Palau del Parlament, 20 de març 2013

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la sec-
ció 4.67.
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4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Instituci-
onals
Tram. 410-00001/10

Renúncia a la secretaria
Reg. 7365 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Benvolgudes senyores i senyors,

Em plau fer-vos arribar la meva renúncia a les respon-
sabilitats institucionals de secretari de la Comissió 
d’Afers Institucionals i de president de la Comissió de 
Joventut del Parlament de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 14 de març de 2013

Daniel Fernández
Diputat

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats
Tram. 412-00001/10

Renúncia a la secretaria
Reg. 6913 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Falcó Isern, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, presenta la seva renúncia a la Se-
cretaria de la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Ferran Falcó Isern
Diputat del GP de CiU

Substitució de diputats
Reg. 6914 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió de l’Estatut dels Diputats

Alta

Joan Recasens i Guinot

Baixa

Ferran Falcó Isern

Així mateix el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Parlament, proposa el diputat Joan Recasens i Guinot, 
secretari de la Mesa de la comissió, ja que el diputat 
Ferran Falcó Isern, presenta la renúncia al seu càrrec.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/10

Renúncia a la presidència
Reg. 7365 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

A la Mesa del Parlament,

Benvolgudes senyores i senyors,

Em plau fer-vos arribar la meva renúncia a les respon-
sabilitats institucionals de secretari de la Comissió 
d’Afers Institucionals i de president de la Comissió de 
Joventut del Parlament de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 14 de març de 2013

Daniel Fernández
Diputat
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4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

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. 407-00002/10

Designació de la presidència i adscripció de di-
putats del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió
Reg. 7083 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 19.03.2013

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 58 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Albert Batet i Canadell i la diputada 
Elena Ribera i Garijo, han estat designats membres de 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari 
i les Empreses.

Així mateix el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, un cop escoltada la Junta de Portaveus, proposa 
a la diputada Mertixell Borràs i Solé presidenta de la 
Comissió d’Investigació.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre els acords amb l’empresa Veremonte per 
a la construcció dels parcs temàtics Barce-
lona World
Tram. 354-00002/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller de Territori i Sostenibilitat sobre els 
acords amb l’empresa Veremonte per a la 
construcció dels parcs temàtics Barcelona 
World
Tram. 354-00003/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el pro-
cés de privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 354-00006/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 3, 
tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre el procés de privatització d’Aigües Ter 
Llobregat
Tram. 354-00007/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el pro-
cés de privatització d’Aigües Ter Llobregat i 
sobre les al·legacions de l’Agència Catalana 
de l’Aigua amb relació al sistema de gestió 
del servei públic del cicle de l’aigua de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona
Tram. 354-00008/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el pro-
cés d’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter 
Llobregat
Tram. 354-00009/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 3, 
tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre els objectius del seu departament
Tram. 354-00012/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el nom-
bre d’accidents mortals que es produeixen a 
la carretera C-55 al pas per la comarca del 
Bages
Tram. 354-00022/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’estat de les finances de la Generalitat 
després de la suspensió de l’aplicació de di-
versos impostos i taxes per part del Tribunal 
Constitucional
Tram. 354-00025/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost amb 
el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre l’acord del Govern d’acollir-se al Fons de 
liquiditat autonòmic del 2013
Tram. 354-00027/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el vessament de productes petroliers a 
les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Ma-
fumet (Tarragonès) a l’octubre del 2012
Tram. 354-00042/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 
3, tinguda el 21.03.2013, DSPC-C 57.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
el vessament de productes petroliers a les 
instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafu-
met (Tarragonès) a l’octubre del 2012
Tram. 354-00043/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
l’actuació del Departament amb relació al 
vessament de Repsol a les instal·lacions del 
polígon petroquímic Nord del 31 d’octubre 
de 2012
Tram. 354-00044/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre l’actuació 
del Departament amb relació al vessament 
de Repsol a les instal·lacions del polígon pe-
troquímic Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 354-00045/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el con-
seller d’Interior sobre l’actuació del Depar-
tament amb relació al vessament de Repsol 
a les instal·lacions del polígon petroquímic 
Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 354-00046/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

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. 354-00047/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat amb el conse-
ller de Territori i Sostenibilitat sobre el funci-
onament del carril VAO de la carretera C-58
Tram. 354-00048/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Cultura i Llengua amb el conseller de 
Cultura sobre la dissolució i liquidació del 
Consorci Casa de les Llengües
Tram. 354-00055/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 5654).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua, 20.03.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre el sistema d’identificació dels agents an-
tiavalots dels Mossos d’Esquadra
Tram. 354-00057/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 7322).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
19.03.2013.
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Ramon Tre-
mosa i Balcells, professor titular de teoria 
econòmica de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00001/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 5861).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’Enrique Pra-
dos del Amo, vicepresident executiu de 
l’agència de valors Gesmosa-GBI, amb rela-
ció al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00002/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 5861).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença de Luis Jimé-
nez, secretari general de Comfia de Comis-
sions Obreres, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit
Tram. 352-00003/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6582).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00004/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6582).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per una Fiscalitat Jus-
ta amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00005/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6582).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la plataforma Prou Retallades amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00006/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6582).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença de Jofre Far-
rés, secretari general de l’Associació d’Usu-
aris de Bancs, Caixes i Assegurances de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei  
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de  
crèdit
Tram. 352-00007/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6582).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença de Jordi Ibáñez, 
de Fiare Banca Ètica, amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 352-00008/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6582).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença de Pedro Va-
quero, ponent de la llei andalusa de dipòsits 
bancaris, amb relació al Projecte de llei de 
l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit
Tram. 352-00009/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 6582).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00010/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6711).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 352-00011/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6711).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma per una Fiscalitat Jus-
ta amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00012/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6711).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Sindicat de l’Estalvi de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00013/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6711).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença de Marta Espa-
sa Queralt, professora titular d’hisenda pú-
blica de la Universitat de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de l’impost sobre els 
dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00014/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 6711).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.



25 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 46

4.53.05. INFORMACIó 77

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de l’impost sobre 
els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00015/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació d’Usuaris de Ser-
veis Bancaris amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit
Tram. 352-00016/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’Antoni Duran-
Sindreu, president de l’Associació Espanyo-
la d’Assessors Fiscals, amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit
Tram. 352-00017/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença Miguel Ángel 
Mayo, coordinador de Gestha Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de l’impost so-
bre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00018/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Caixabank amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 352-00019/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.



25 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 46

4.53.05. INFORMACIó 78

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Catalunya Banc amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit
Tram. 352-00020/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Banc Sabadell amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit
Tram. 352-00021/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació d’Unnim-BBVA amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 352-00022/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Banco de Santander amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 352-00023/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Direcció General de Tributs de la 
Junta d’Extremadura amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 352-00024/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Direcció General de Tributs de la 
Junta d’Andalusia amb relació al Projecte de 
llei de l’impost sobre els dipòsits en les enti-
tats de crèdit
Tram. 352-00025/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.
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Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença de Guillem 
López-Casasnovas, membre del Banc d’Es-
panya, amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit
Tram. 352-00026/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Proposta de compareixença de Josep Ma-
ria Duran, professor de la Universitat de Bar-
celona i expert en temes fiscals de l’Institut 
d’Economia de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 352-00027/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Vegara, exdirector de l’Institut d’Estudis Fis-
cals, amb relació al Projecte de llei de l’impost 
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00028/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença de Xavier Vives, 
professor d’economia d’IESE, amb relació al 
Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits 
en les entitats de crèdit
Tram. 352-00029/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 7011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença de Mercedes Pi-
zarro Santos, directora de projectes d’Invest in 
Spain, amb relació al Projecte de llei de l’im-
post sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00030/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 7037).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.
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Proposta de compareixença de Miquel Valls 
i Maseda, president de la Cambra de Co-
merç de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 352-00031/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 7037).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’Eduardo Mar-
tínez Abascal, catedràtic de l’Àrea de Direc-
ció Financera d’IESE, amb relació al Projec-
te de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 352-00032/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 7037).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença de José María 
Gay de Liébana, professor d’economia fi-
nancera i comptabilitat de la Universitat de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei  
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de  
crèdit
Tram. 352-00033/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 7037).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Caixabank amb relació al Projecte 
de llei de l’impost sobre els dipòsits en les 
entitats de crèdit
Tram. 352-00034/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 7037).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Banco Santander amb relació 
al Projecte de llei de l’impost sobre els dipò-
sits en les entitats de crèdit
Tram. 352-00035/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 7037).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.
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Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del BBVA amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats 
de crèdit
Tram. 352-00036/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 7037).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Banco Popular amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit
Tram. 352-00037/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 7037).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Banc Sabadell amb relació al Pro-
jecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en 
les entitats de crèdit
Tram. 352-00038/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 7037).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Sol·licitud de compareixença d’Àngels Gui-
teras, presidenta de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, davant 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre la situació deriva-
da de l’impagament a les entitats del tercer 
sector social
Tram. 356-00001/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias, 
president de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona, davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat, perquè expliqui els acords sobre el 
sistema de gestió del servei públic del cicle 
de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona
Tram. 356-00007/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.
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Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat sobre el 
procés de privatització d’Aigües Ter Llobre-
gat i sobre les al·legacions de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua amb relació al sistema de 
gestió del servei públic del cicle de l’aigua 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Tram. 356-00008/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Reco-
der, exconseller de Territori i Sostenibilitat, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sobre el procés de privatització d’Ai-
gües Ter Llobregat i sobre les al·legacions de 
l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació al 
sistema de gestió del servei públic del cicle 
de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona
Tram. 356-00009/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Reco-
der, exconseller de Territori i Sostenibilitat, 
davant la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, sobre el procés d’adjudicació de la ges-
tió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 356-00010/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de compareixença del director 
territorial de Renfe Operadora a Catalunya 
davant la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat perquè expliqui el contracte programa 
entre Renfe i la Generalitat
Tram. 356-00011/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Cas-
tellanos Maduell, assessor del Departament 
d’Economia i Coneixement, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre les seves funcions i el 
seu programa de treball
Tram. 356-00016/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, 
DSPC-C 56.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Habitatge i Millora Urbana davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè ex-
pliqui els criteris, els objectius i les prioritats 
d’acció d’Ofideute i les polítiques de medi-
ació pública per a resoldre la situació dels 
afectats pel deute hipotecari
Tram. 356-00017/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre 
la concessió de la gestió de serveis públics 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la 
constitució de la societat AMB
Tram. 356-00028/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma Aigua és Vida da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la concessió de la ges-
tió de serveis públics d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona i sobre la constitució de la socie-
tat AMB
Tram. 356-00029/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’Enginyers Sense Fronteres da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la concessió de la ges-
tió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre 
la constitució de la societat AMB
Tram. 356-00030/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de compareixença de Pedro Arro-
jo, professor del Departament d’Anàlisi Eco-
nòmica de la Universitat de Saragossa, da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la concessió de la ges-
tió de serveis públics d’Aigües Ter Llobregat 
a Acciona i sobre la constitució de la socie-
tat AMB
Tram. 356-00031/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona davant la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat perquè informi sobre la concessió 
de la gestió de serveis públics d’Aigües Ter 
Llobregat a Acciona i sobre la constitució de 
la societat AMB
Tram. 356-00032/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de compareixença de Salvador 
Alemany, president del Consell Assessor per 
a la Reactivació Econòmica, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre la seva tasca d’asses-
sorament al Govern en matèria econòmica
Tram. 356-00048/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió núm. 5, tinguda el 19.03.2013, DSPC-C 53.

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Bru-
fau, president de Repsol, davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat perquè informi so-
bre l’actuació de la companyia amb relació 
al vessament a les instal·lacions del polígon 
petroquímic Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 356-00056/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat, 
en la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de compareixença de Joan Pedre-
rol, director del complex industrial Repsol 
Tarragona, davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat perquè informi sobre l’actua-
ció de la companyia amb relació al vessa-
ment a les instal·lacions del polígon petroqu-
ímic Nord del 31 d’octubre de 2012
Tram. 356-00057/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de compareixença del secreta-
ri de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè 
informi sobre els runams salins
Tram. 356-00058/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Qualitat Ambiental davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat perquè in-
formi sobre els runams salins
Tram. 356-00059/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sol·licitud de compareixença del president de 
l’Institut Català de la Fusta davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi so-
bre les possibilitats de creació d’ocupació del 
mercat de la fusta i dels productes del bosc
Tram. 356-00060/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral del Centre Tecnològic Forestal de Ca-
talunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre les possibilitats 
de creació d’ocupació del mercat de la fusta 
i dels productes del bosc
Tram. 356-00062/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consorci Forestal de Catalunya davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre les possibilitats de creació 
d’ocupació del mercat de la fusta i dels pro-
ductes del bosc
Tram. 356-00063/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.



25 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 46

4.53.05. INFORMACIó 85

Sol·licitud de compareixença de Jaume Mar-
garit i Rosat, director general de l’Associa-
ció de Productors d’Energies Renovables, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè presenti l’estudi de l’impacte macro-
econòmic de les energies renovables cor-
responent al 2011
Tram. 356-00065/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Ledes-
ma, responsable operatiu del Programa de 
prevenció i atenció a la cronicitat del Depar-
tament de Salut, davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui els objectius d’aquest pro-
grama
Tram. 356-00069/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 3426).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
14.03.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ma-
ria Argimon i Pallàs, conseller delegat de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre l’evolució de progra-
mes i indicadors de la Central de Resultats
Tram. 356-00070/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 3427).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
14.03.2013.

Sol·licitud de compareixença de Pere Vall-
ribera, gerent del Consorci Sanitari de Ter-
rassa, davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre el concurs per a 
proveir el servei de telecomunicacions i tec-
nologies que aquest consorci ha atorgat a 
Telefònica Solucions d’Informàtica i Teleco-
municacions
Tram. 356-00071/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença de Núria Pani-
ello, exgerent del Consorci Sanitari de Ter-
rassa, davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre el concurs per a 
proveir el servei de telecomunicacions i tec-
nologies que aquest consorci ha atorgat a 
Telefònica Solucions d’Informàtica i Teleco-
municacions
Tram. 356-00072/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença de Manel Bal-
cells, de la Fundació Sant Llàtzer, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in-
formi sobre el concurs per a proveir el ser-
vei de telecomunicacions i tecnologies que 
el Consorci Sanitari de Terrassa ha atorgat a 
Telefònica Solucions d’Informàtica i Teleco-
municacions
Tram. 356-00073/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en 
la sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.
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Sol·licitud de compareixença de Joan B. Ca-
sas Onteniente, president de la Comissió 
Tècnica de la Central de Balanços del Servei 
Català de la Salut, davant la Comissió de Sa-
lut perquè expliqui l’evolució dels indicadors 
de la Central de Balanços
Tram. 356-00082/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 3928).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
14.03.2013.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió núm. 5, tinguda el 19.03.2013, 
DSPC-C 53.

Sol·licitud de compareixença d’Abelardo 
García de Lorenzo Mateos, president de la 
Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i 
Enteral, davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre els objectius d’aquesta entitat 
i els estudis que ha desenvolupat
Tram. 356-00092/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva García i Rodríguez, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 5319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
14.03.2013.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de la Salut davant la Comis-
sió de Salut perquè informi sobre l’accés a la 
targeta sanitària individual de les persones 
no assegurades pel Servei Nacional de Salut
Tram. 356-00095/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 5369).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
14.03.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’entitat Estafa Banc, de Mata-
ró (Maresme), davant la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost perquè expliqui 
la situació i les alternatives de les persones 
afectades per les participacions preferents 
de Caixa Laietana
Tram. 356-00096/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 5627).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma d’Afectats per les 
Preferents, de Mataró (Maresme), davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè expliqui la situació i les alterna-
tives de les persones afectades per les par-
ticipacions preferents de Caixa Laietana
Tram. 356-00097/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 5627).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Jaume Bo-
ter de Palau, expresident de Caixa Laietana, 
davant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi perquè expliqui 
la situació i les alternatives de les persones 
afectades per les participacions preferents 
d’aquesta entitat
Tram. 356-00098/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 5627).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, 
exdirector general de Caixa Laietana, da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost perquè informi perquè expliqui 
la situació i les alternatives de les persones 
afectades per les participacions preferents 
d’aquesta entitat
Tram. 356-00099/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 5627).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost, 15.03.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge-
neral per a la Immigració davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formi sobre el primer any de vigència de la 
Instrucció 1/2012 de la Direcció General per 
a la Immigració, per la qual s’estableixen els 
criteris generals per a l’elaboració dels infor-
mes d’estrangeria competència de la Gene-
ralitat
Tram. 356-00100/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 5655).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració, 14.03.2013.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Mo-
ya, membre del Fòrum l’Espitllera i de la pla-
taforma Aturem el Fracking, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre les afectacions de la fractura hidràu-
lica sobre la salut de les persones, el medi 
natural, el patrimoni i el desenvolupament
Tram. 356-00106/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença de Llorenç Pla-
nagumà, membre de Riudaura Junts contra 
el Fracking i de la plataforma Aturem el Frac-
king, davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre les afectacions 
de la fractura hidràulica sobre la salut de les 
persones, el medi natural, el patrimoni i el 
desenvolupament
Tram. 356-00107/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Sol·licitud de compareixença de Pablo Cota-
relo, membre d’Ecologistes en Acció i de la 
plataforma Aturem el Fracking, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre les afectacions de la fractura hidràu-
lica sobre la salut de les persones, el medi 
natural, el patrimoni i el desenvolupament
Tram. 356-00108/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 
3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.



25 de març de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 46

4.53.10. INFORMACIó 88

Sol·licitud de compareixença de Pere Puig i 
Anglada, delegat del Govern davant la Unió 
Europea, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi del seu projecte com 
a responsable de la Delegació del Govern
Tram. 356-00109/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 6645).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 19.03.2013.

Sol·licitud de compareixença del delegat 
de la Generalitat a la Unió Europea davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè expliqui els seus criteris 
i el programa d’activitats a les institucions 
de la Unió Europea
Tram. 356-00110/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7002).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 14.03.2013.

Sol·licitud de compareixença del director 
d’informatius de TV3 davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre la incidència en la qualitat de la infor-
mació del tancament de les delegacions de 
TV3 a les Terres de l’Ebre, els Pallars i la Ca-
talunya del Nord
Tram. 356-00114/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 7146).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 19.03.2013.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
núm. 2, tinguda el 14.03.2013, DSPC-C 51.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre el desenvolupament 
del Pla per a la reducció del fracàs escolar 
a Catalunya
Tram. 355-00024/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del De-
partament d’Ensenyament (reg. 7762).
Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.03.2013.

Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre el procés de privatitza-
ció d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00025/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 3, 
tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.
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Sessió informativa de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre el procés d’adjudicació 
de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 355-00026/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió núm. 3, 
tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre els acords 
amb l’empresa Veremonte per a la construc-
ció dels parcs temàtics Barcelona World
Tram. 355-00027/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Teresa Crespo, presi-
denta del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a explicar 
les tasques d’assessorament dutes a terme
Tram. 357-00028/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració en la 
sessió núm. 5, tinguda el 19.03.2013, DSPC-C 53.

Compareixença del secretari d’Habitatge i 
Millora Urbana davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat per a explicar els criteris, 
els objectius i les prioritats d’acció d’Ofideu-
te i les polítiques de mediació pública per a 
resoldre la situació dels afectats pel deute 
hipotecari
Tram. 357-00029/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Compareixença de Joan Pedrerol, director 
del complex industrial Repsol Tarragona, 
davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat per a informar sobre l’actuació de la 
companyia amb relació al vessament a les 
instal·lacions del polígon petroquímic Nord 
del 31 d’octubre de 2012
Tram. 357-00030/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.

Compareixença de la directora general de 
Qualitat Ambiental davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
els runams salins
Tram. 357-00031/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat en la sessió 
núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 54.
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Compareixença del president de l’Institut 
Català de la Fusta davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a informar sobre les 
possibilitats de creació d’ocupació del mer-
cat de la fusta i dels productes del bosc
Tram. 357-00032/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 3, 
tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Compareixença del director general del 
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a informar sobre les possibilitats de creació 
d’ocupació del mercat de la fusta i dels pro-
ductes del bosc
Tram. 357-00033/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 3, 
tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Compareixença del president del Consor-
ci Forestal de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
les possibilitats de creació d’ocupació del 
mercat de la fusta i dels productes del bosc
Tram. 357-00034/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 3, 
tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Compareixença de Jaume Margarit i Rosat, 
director general de l’Associació de Produc-
tors d’Energies Renovables, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a presentar 
l’estudi de l’impacte macroeconòmic de les 
energies renovables corresponent al 2011
Tram. 357-00035/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 3, 
tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Compareixença de Jaume Moya, membre 
del Fòrum l’Espitllera i de la plataforma Atu-
rem el Fracking, davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a informar sobre l’afec-
tació de la fractura hidràulica sobre la salut 
de les persones, el medi natural, el patrimoni 
i el desenvolupament
Tram. 357-00036/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 3, 
tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Compareixença de Llorenç Planagumà, 
membre de Riudaura Junts contra el Frac-
king i de la plataforma Aturem el Fracking, 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a informar sobre l’afectació de la fractu-
ra hidràulica sobre la salut de les persones, 
el medi natural, el patrimoni i el desenvolu-
pament
Tram. 357-00037/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 3, 
tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.

Compareixença de Pablo Cotarelo, mem-
bre d’Ecologistes en Acció i de la platafor-
ma Aturem el Fracking, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
l’afectació de la fractura hidràulica sobre la 
salut de les persones, el medi natural, el pa-
trimoni i el desenvolupament
Tram. 357-00038/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 3, 
tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 55.
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Compareixença d’Àngels Guiteras, presi-
denta de la Taula d’Entitats del Tercer Sec-
tor Social de Catalunya, davant la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost per a in-
formar sobre la situació derivada de l’impa-
gament a les entitats del tercer sector social
Tram. 357-00039/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Compareixença de Salvador Alemany, presi-
dent del Consell Assessor per a la Reacti-
vació Econòmica, davant la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost per a informar 
sobre la seva tasca d’assessorament al Go-
vern en matèria econòmica
Tram. 357-00040/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost en la 
sessió núm. 3, tinguda el 20.03.2013, DSPC-C 56.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència 
per a presentar les memòries corresponents 
al 2011 i al 2012
Tram. 359-00003/10

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Autoritat Catalana de la Competència (reg. 
7364).
Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.03.2013.

Compareixença del secretari de Coopera-
ció i Coordinació de les Administracions Lo-
cals davant la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes amb relació a l’Informe de fiscalit-
zació 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. 363-00001/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 
núm. 2, tinguda el 14.03.2013, DSPC-C 51.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Escrit de renúncia de la condició de diputat

Presentació
Reg. 7124

A la Mesa del Parlament

Lluís Recoder i Miralles, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, d’acord amb l’article  
17.a del Reglament del Parlament de Catalunya, vo-
luntàriament presenta la seva renúncia a la condició de 
diputat, tot expressant l’honor que ha representat ser 
membre d’aquesta cambra.

Palau del Parlament, 14 de març de 2013

Lluís Recoder i Miralles
Diputat del GP de CiU

Escrit de renúncia de la condició de dipu-
tada

Presentació
Reg. 8024

A la Mesa del Parlament

Montserrat Roura i Massaneda, diputat del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, d’acord amb l’ar-
ticle 17.a del Reglament del Parlament de Catalunya, 
voluntàriament presenta la seva renúncia a la condició 
de diputat, tot expressant l’honor que ha representat 
ser membre d’aquesta cambra.

Palau del Parlament, 18 de març de 2013

Montserrat Roura i Massaneda
Diputat del G.P. de CiU
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4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Suplència en l’exercici de les funcions de 
la vicepresidenta del Govern pel conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural
Tram. 330-00010/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 8021 / Coneixement: 20.03.2013

A la presidenta del Parlament de Catalunya

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 15.4 de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 

la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència de la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals, el 
dia 19 de març de 2013, exercirà la suplència en l’exer-
cici de les seves funcions el conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Cordialment,

Barcelona, 18 de març de 2013

Artur Mas i Gavarró 
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 139/2013, de 18 de març, pel 
qual s’estableix la suplència en l’exercici de les funci-
ons de la vicepresidenta del Govern i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals el dia 19 de març 
de 2013, és publicat al DOGC 6338, de 19 de març de 
2013.
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	Proposta de resolució sobre la prohibició de prospeccions i explotacions d’hidrocarburs no convencionals per mitjà de fracturació hidràulica
	Tram. 250-00140/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el finançament de les entitats de lluita contra el virus d’immunodeficiència humana i la sida
	Tram. 250-00145/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’atenció sanitària per al Ripollès
	Tram. 250-00146/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Institut Assistència Sanitària de Girona
	Tram. 250-00147/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos destinats al Consorci per a la Normalització Lingüística
	Tram. 250-00148/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la recuperació dels serveis de salut mental i d’urgències nocturnes del CAP Badia del Vallès
	Tram. 250-00149/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció continuada al CAP Badia del Vallès
	Tram. 250-00150/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i Reixac
	Tram. 250-00151/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’oferta de serveis ferroviaris a la línia 2 de rodalia entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders
	Tram. 250-00153/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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 Cerdanyola i B-40 a Terrassa
	Tram. 250-00154/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de la torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon
	Tram. 250-00155/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Polinyà
	Tram. 250-00156/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció de l’escola Els Quatre Vents, de Canovelles
	Tram. 250-00157/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el transport aeri entre Barcelona i Menorca
	Tram. 250-00158/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida
	Tram. 250-00159/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les mesures de racionalització dels horaris laborals per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar i l’impuls d’aquestes mesures
	Tram. 250-00161/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la creació del Fons social català d’habitatges
	Tram. 250-00162/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el projecte de línia de molt alta tensió entre Sentmenat i Santa Coloma de Gramenet
	Tram. 250-00163/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el control oficial de la cadena de producció de carn
	Tram. 250-00166/10
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les llistes d’espera dels hospitals de Terrassa
	Tram. 250-00170/10
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la corrupció política
	Tram. 250-00174/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola al barri de Gavà Mar
	Tram. 250-00175/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’Escola Joan Salamero, de Gavà
	Tram. 250-00176/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’atenció continuada del CAP Gavà 1
	Tram. 250-00177/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
	Tram. 250-00178/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció primària a Gavà
	Tram. 250-00179/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el carril VAO de la carretera C-58
	Tram. 250-00180/10
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, de Terrassa
	Tram. 250-00187/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la vigència dels títols de transport de rodalies
	Tram. 250-00188/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn d’urgències del CAP L’Arboç
	Tram. 250-00189/10
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’ampliació de les zones protegides del delta del Llobregat
	Tram. 250-00194/10
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’impost sobre les estades turístiques
	Tram. 250-00201/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la declaració d’espai Schengen per al port de Palamós
	Tram. 250-00202/10
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reducció dels peatges de la carretera C-32 al Garraf
	Tram. 250-00210/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
	Tram. 250-00211/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida
	Tram. 250-00212/10
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Torelló
	Tram. 250-00214/10
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la mobilitat a les Terres de l’Ebre
	Tram. 250-00217/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reforma de l’Institut Bruguers, de Gavà
	Tram. 250-00218/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
	Tram. 250-00219/10
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la supressió de grups de P3 a les escoles Germans Corbella i les Aigües, de Cardedeu
	Tram. 250-00279/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’oferta educativa per al curs 2013-2014
	Tram. 250-00280/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’Escola Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt
	Tram. 250-00281/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’Escola El Castell, de Tona
	Tram. 250-00282/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el compliment de la legislació en matèria de seguretat per part de Companyia Logística d’Hidrocarburs, SA
	Tram. 250-00283/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el garantiment dels estudis d’enginyer superior agrònom en exclusiva a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida
	Tram. 250-00284/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la política agrària comuna
	Tram. 250-00285/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre el desenvolupament de les polítiques agroalimentàries
	Tram. 250-00286/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Escola El Calderí, de Caldes de Montbui
	Tram. 250-00287/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut Montserrat Miró i Vila, de Montcada i Reixac
	Tram. 250-00288/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’Institut de Pineda de Mar
	Tram. 250-00289/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre la regulació de l’ús del burca
	Tram. 250-00290/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre les actuacions per al respecte de les competències de la Generalitat en la tramitació de l’avantprojecte de llei de l’Estat de caixes d’estalvi i fundacions bancàries
	Tram. 250-00291/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, de Terrassa
	Tram. 250-00292/10
	Presentació

	Proposta de resolució d’adhesió a la Iniciativa ciutadana europea pel dret humà a l’aigua i al sanejament
	Tram. 250-00293/10
	Presentació

	Proposta de resolució sobre l’actualització i la publicació semestral de les dades del Servei Català de la Salut al seu web
	Tram. 250-00294/10
	Presentació


	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediments relatius als informes de fiscalització 16/2012, referent al Pla de finançament per a la millora de les universitats públiques, corresponent al període 2007-2010, 17/2012, referent a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent al
	Tram. 256-00033/09, 256-00034/09, 256-00035/09, 256-00036/09
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris


	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
	Esmenes a la totalitat

	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
	Tram. 270-00002/10
	Pròrroga del 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’estudi dels permisos de prospecció i explotació d’hidrocarburs no convencionals per mitjà de fracturació hidràulica
	Tram. 252-00009/10
	Presentació


	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.04.	Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe del Síndic de Greuges al Parlament corresponent al 2012
	Tram. 360-00003/10
	Debat de l’Informe en la Comissió



	4.	Informació
	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.02.	Ple del Parlament
	Composició del Ple del Parlament
	Tram. 396-00001/10
	Renúncia de la condició de diputat
	Renúncia de la condició de diputada


	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
	Tram. 410-00001/10
	Renúncia a la secretaria


	4.45.10.	Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
	Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
	Tram. 412-00001/10
	Renúncia a la secretaria
	Substitució de diputats


	4.45.12.	Comissions específiques de seguiment
	Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
	Tram. 411-00002/10
	Renúncia a la presidència


	4.45.14.	Comissions específiques d’investigació
	Composició de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
	Tram. 407-00002/10
	Designació de la presidència i adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió


	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els acords amb l’empresa Veremonte per a la construcció dels parcs temàtics Barcelona World
	Tram. 354-00002/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els acords amb l’empresa Veremonte per a la construcció dels parcs temàtics Barcelona World
	Tram. 354-00003/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 354-00006/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 354-00007/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat i sobre les al·legacions de l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació al 
	Tram. 354-00008/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés d’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 354-00009/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els objectius del seu departament
	Tram. 354-00012/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el nombre d’accidents mortals que es produeixen a la carretera C-55 al pas per la comarca del Bages
	Tram. 354-00022/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre l’estat de les finances de la Generalitat després de la suspensió de l’aplicació de diversos impostos i taxes per part del T
	Tram. 354-00025/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre l’acord del Govern d’acollir-se al Fons de liquiditat autonòmic del 2013
	Tram. 354-00027/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès) a l’octubre del 2012
	Tram. 354-00042/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el vessament de productes petroliers a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet (Tarragonès) a l’octubre del 2012
	Tram. 354-00043/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’actuació del Departament amb relació al vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord del 31 d’oc
	Tram. 354-00044/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre l’actuació del Departament amb relació al vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord del 31 d’octubre de 
	Tram. 354-00045/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del Departament amb relació al vessament de Repsol a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord del 31 d’octubre de 2012
	Tram. 354-00046/10
	Rebuig de la sol·licitud

	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. 354-00047/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el funcionament del carril VAO de la carretera C-58
	Tram. 354-00048/10
	Rebuig de la sol·licitud

	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
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la dissolució i liquidació del Consorci Casa de les Llengües
	Tram. 354-00055/10
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el sistema d’identificació dels agents antiavalots dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 354-00057/10
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença de Ramon Tremosa i Balcells, professor titular de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00001/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Enrique Prados del Amo, vicepresident executiu de l’agència de valors Gesmosa-GBI, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00002/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Luis Jiménez, secretari general de Comfia de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00003/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00004/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00005/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la plataforma Prou Retallades amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00006/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secretari general de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit
	Tram. 352-00007/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Jordi Ibáñez, de Fiare Banca Ètica, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00008/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Pedro Vaquero, ponent de la llei andalusa de dipòsits bancaris, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00009/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00010/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00011/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma per una Fiscalitat Justa amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00012/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de l’Estalvi de Catalunya amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00013/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Marta Espasa Queralt, professora titular d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00014/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00015/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Usuaris de Serveis Bancaris amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00016/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Antoni Duran-Sindreu, president de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00017/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença Miguel Ángel Mayo, coordinador de Gestha Catalunya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00018/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Caixabank amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00019/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Catalunya Banc amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00020/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00021/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació d’Unnim-BBVA amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00022/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Banco de Santander amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00023/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Direcció General de Tributs de la Junta d’Extremadura amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00024/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de la Direcció General de Tributs de la Junta d’Andalusia amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00025/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Guillem López-Casasnovas, membre del Banc d’Espanya, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00026/10
	Sol·licitud
	Acord sobre la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Duran, professor de la Universitat de Barcelona i expert en temes fiscals de l’Institut d’Economia de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00027/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Josep Maria Vegara, exdirector de l’Institut d’Estudis Fiscals, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00028/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Xavier Vives, professor d’economia d’IESE, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00029/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Mercedes Pizarro Santos, directora de projectes d’Invest in Spain, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00030/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de Miquel Valls i Maseda, president de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00031/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’Eduardo Martínez Abascal, catedràtic de l’Àrea de Direcció Financera d’IESE, amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00032/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença de José María Gay de Liébana, professor d’economia financera i comptabilitat de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de 
crèdit
	Tram. 352-00033/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació de Caixabank amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00034/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Banco Santander amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00035/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del BBVA amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00036/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Banco Popular amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00037/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Proposta de compareixença d’una representació del Banc Sabadell amb relació al Projecte de llei de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit
	Tram. 352-00038/10
	Sol·licitud
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la situació derivada de l’impagament a les entitats del terc
	Tram. 356-00001/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Xavier Trias, president de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat, perquè expliqui els acords sobre el sistema de gestió del servei públic del cicle de l’aigua de l’Àrea Metropol
	Tram. 356-00007/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de l’Aigua davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat i sobre les al·legacions de l’Agència Catalana de l’Aigua amb relació al si
	Tram. 356-00008/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat, sobre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat i sobre les al·legacions de l’Agència Catalana de l’Aigua a
	Tram. 356-00009/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Lluís Recoder, exconseller de Territori i Sostenibilitat, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat, sobre el procés d’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 356-00010/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director territorial de Renfe Operadora a Catalunya davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui el contracte programa entre Renfe i la Generalitat
	Tram. 356-00011/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Albert Castellanos Maduell, assessor del Departament d’Economia i Coneixement, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les seves funcions i el seu programa de treball
	Tram. 356-00016/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Habitatge i Millora Urbana davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè expliqui els criteris, els objectius i les prioritats d’acció d’Ofideute i les polítiques de mediació pública per a resoldre la
	Tram. 356-00017/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió de serveis públics d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sob
	Tram. 356-00028/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Aigua és Vida davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió de serveis públics d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la constitució de l
	Tram. 356-00029/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Enginyers Sense Fronteres davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la constitució de la societat AMB
	Tram. 356-00030/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pedro Arrojo, professor del Departament d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de Saragossa, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió de serveis públics d’Aigües Ter Llo
	Tram. 356-00031/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre la concessió de la gestió de serveis públics d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la constituci
	Tram. 356-00032/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Salvador Alemany, president del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre la seva tasca d’assessorament al Govern en matèria econòmica
	Tram. 356-00048/10
	Acord sobre la sol·licitud

	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’assessorament dutes a terme
	Tram. 356-00051/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Antoni Brufau, president de Repsol, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’actuació de la companyia amb relació al vessament a les instal·lacions del polígon petroquímic Nord del 31 d’octubre
	Tram. 356-00056/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan Pedrerol, director del complex industrial Repsol Tarragona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre l’actuació de la companyia amb relació al vessament a les instal·lacions del polígon pet
	Tram. 356-00057/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els runams salins
	Tram. 356-00058/10
	Retirada de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre els runams salins
	Tram. 356-00059/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president de l’Institut Català de la Fusta davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les possibilitats de creació d’ocupació del mercat de la fusta i dels productes del bosc
	Tram. 356-00060/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les possibilitats de creació d’ocupació del mercat de la fusta i dels productes del bosc
	Tram. 356-00062/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del president del Consorci Forestal de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les possibilitats de creació d’ocupació del mercat de la fusta i dels productes del bosc
	Tram. 356-00063/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Margarit i Rosat, director general de l’Associació de Productors d’Energies Renovables, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’estudi de l’impacte macroeconòmic de les energies renovables correspone
	Tram. 356-00065/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Albert Ledesma, responsable operatiu del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut perquè expliqui els objectius d’aquest programa
	Tram. 356-00069/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Argimon i Pallàs, conseller delegat de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’evolució de programes i indicadors de la Central de Resultats
	Tram. 356-00070/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Vallribera, gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el concurs per a proveir el servei de telecomunicacions i tecnologies que aquest consorci ha atorgat a 
	Tram. 356-00071/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Núria Paniello, exgerent del Consorci Sanitari de Terrassa, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el concurs per a proveir el servei de telecomunicacions i tecnologies que aquest consorci ha atorgat a
	Tram. 356-00072/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Manel Balcells, de la Fundació Sant Llàtzer, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el concurs per a proveir el servei de telecomunicacions i tecnologies que el Consorci Sanitari de Terrassa ha atorgat
	Tram. 356-00073/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Joan B. Casas Onteniente, president de la Comissió Tècnica de la Central de Balanços del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè expliqui l’evolució dels indicadors de la Central de Balanços
	Tram. 356-00082/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Ocupació 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 aques
	Tram. 356-00088/10
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’Abelardo García de Lorenzo Mateos, president de la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius d’aquesta entitat i els estudis que ha desenvolupat
	Tram. 356-00092/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director del Servei Català de la Salut davant la Comissió de Salut perquè informi sobre l’accés a la targeta sanitària individual de les persones no assegurades pel Servei Nacional de Salut
	Tram. 356-00095/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Estafa Banc, de Mataró (Maresme), davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la situació i les alternatives de les persones afectades per les participacions preferents
	Tram. 356-00096/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma d’Afectats per les Preferents, de Mataró (Maresme), davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè expliqui la situació i les alternatives de les persones afectades per les par
	Tram. 356-00097/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Boter de Palau, expresident de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi perquè expliqui la situació i les alternatives de les persones afectades per les participacions prefer
	Tram. 356-00098/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Josep Ibern, exdirector general de Caixa Laietana, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi perquè expliqui la situació i les alternatives de les persones afectades per les participacions preferen
	Tram. 356-00099/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre el primer any de vigència de la Instrucció 1/2012 de la Direcció General per a la Immigració, per la qual s’est
	Tram. 356-00100/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Jaume Moya, membre del Fòrum l’Espitllera i de la plataforma Aturem el Fracking, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les afectacions de la fractura hidràulica sobre la salut de les persones, el medi
	Tram. 356-00106/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Llorenç Planagumà, membre de Riudaura Junts contra el Fracking i de la plataforma Aturem el Fracking, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les afectacions de la fractura hidràulica sobre la salut de 
	Tram. 356-00107/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pablo Cotarelo, membre d’Ecologistes en Acció i de la plataforma Aturem el Fracking, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les afectacions de la fractura hidràulica sobre la salut de les persones, el 
	Tram. 356-00108/10
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Pere Puig i Anglada, delegat del Govern davant la Unió Europea, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi del seu projecte com a responsable de la Delegació del Govern
	Tram. 356-00109/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del delegat de la Generalitat a la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui els seus criteris i el programa d’activitats a les institucions de la Unió Europea
	Tram. 356-00110/10
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença del director d’informatius de TV3 davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la incidència en la qualitat de la informació del tancament de les delegacion
	Tram. 356-00114/10
	Sol·licitud

	Proposta de compareixença del secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació a l’Informe de fiscalització 38/2012, sobre el control del lliurament dels fons públics de la Gen
	Tram. 362-00001/10
	Acord sobre la sol·licitud


	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre el desenvolupament del Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya
	Tram. 355-00024/10
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió

	Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés de privatització d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 355-00025/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el procés d’adjudicació de la gestió d’Aigües Ter Llobregat
	Tram. 355-00026/10
	Acord de tenir la sessió informativa

	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els acords amb l’empresa Veremonte per a la construcció dels parcs temàtics Barcelona World
	Tram. 355-00027/10
	Acord de tenir la sessió informativa


	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Teresa Crespo, presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar les tasques d’assessorament dutes a terme
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