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S U M A R I

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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.03. Decrets llei

Resolució 61/X del Parlament de Catalunya, de va-
lidació del Decret llei 2/2013, del 19 de març, de modificació 
del règim de millores de la prestació econòmica d’incapa-
citat temporal del personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públi-
ques catalanes
Tram. 203-00006/10
Adopció p. 13

1.10. Resolucions

Resolució 41/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el traspàs de l’empresa pública Ecoparc de Residus Indus-
trials, SA, al nou titular
Tram. 250-00066/10
Adopció p. 13

Resolució 42/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la Caixa d’Estalvis Laietana
Tram. 250-00034/10
Adopció p. 14

Resolució 46/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00065/10
Adopció p. 14

Resolució 47/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció de l’escola de Vall·llobrega
Tram. 250-00075/10
Adopció p. 15

Resolució 48/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00077/10
Adopció p. 15

Resolució 49/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’ús de dispositius Wi-Fi als centres educatius
Tram. 250-00009/10
Adopció p. 16

Resolució 50/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el trasllat de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona a l’edi-
fici de la Chartreuse
Tram. 250-00028/10
Adopció p. 16

Resolució 51/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la modificació dels criteris d’atorgament de permisos de lac-
tància i de reduccions de jornada per a tenir cura de fills 

menors de sis anys al personal del Departament d’Ense-
nyament
Tram. 250-00087/10
Adopció p. 17

Resolució 52/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la creació d’un cicle formatiu públic d’elaboració de produc-
tes alimentaris i l’impuls d’un centre d’innovació i formació 
ocupacional públic del sector agroalimentari a la comarca 
d’Osona
Tram. 250-00020/10
Adopció p. 17

Resolució 53/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga
Tram. 250-00025/10
Adopció p. 18

Resolució 54/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la rehabilitació de l’Escola Pau Casals, de Rubí
Tram. 250-00079/10
Adopció p. 18

Resolució 55/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el tancament de la residència de Pacs del Penedès
Tram. 250-00126/10
Adopció p. 18

Resolució 56/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el Programa de teleassistència i el Pla concertat de prestaci-
ons bàsiques de serveis socials per a l’atenció primària
Tram. 250-00135/10
Adopció p. 19

Resolució 58/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció del nou centre de l’Escola Angeleta Ferrer, 
de Mataró
Tram. 250-00090/10
Adopció p. 19

Resolució 59/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció d’un institut escola a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00134/10
Adopció p. 20

Resolució 60/X del Parlament de Catalunya, de cre-
ació de la Comissió d’Estudi dels Permisos de Prospecció 
i Explotació d’Hidrocarburs no Convencionals per mitjà de 
Fracturació Hidràulica
Tram. 252-00009/10
Adopció p. 20

1.15. Mocions

Moció 7/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
model present i futur de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
Tram. 302-00013/10
Aprovació p. 21
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Moció 8/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques d’ocupació
Tram. 302-00014/10
Aprovació p. 22

Moció 9/X del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
tabilitat pressupostària i el deute
Tram. 302-00019/10
Aprovació p. 23

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre els efectes de la sen-
tència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa als 
desnonaments per execució hipotecària
Tram. 300-00020/10
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre el cost de l’accés a 
les targetes sanitàries i la sostenibilitat del sistema sanitari
Tram. 300-00021/10
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre el procés de privatit-
zació d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 300-00022/10
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre els processos de con-
certació amb els agents econòmics, socials i polítics amb 
relació a la situació de Catalunya i les possibles sortides de 
la crisi
Tram. 300-00023/10
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre la política de foment 
de l’emprenedoria i de suport a la petita i mitjana empresa
Tram. 300-00024/10
Substanciació p. 24

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’inclu-
sió social i d’eradicació de la pobresa
Tram. 300-00025/10
Substanciació p. 24

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la pobresa in-
fantil a Catalunya
Tram. 360-00008/09
Debat de l’Informe en la Comissió p. 24

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i 
a altres informes o memòries de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
20/2012, referent a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, re-
qualificacions urbanístiques de la finca Els Avellaners de 
Can Plandolit i les possibles compensacions econòmiques 
que van comportar
Tram. 258-00026/09
Coneixement de l’Informe p. 25

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
21/2012, referent a la Universitat Rovira i Virgili, despeses de 
personal, corresponent al 2010
Tram. 258-00027/09
Coneixement de l’Informe p. 25

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 reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix un règim d’intercanvis aplicable a 
determinades mercaderies resultants de la transformació de 
productes agrícoles
Tram. 295-00021/10
Coneixement de la proposta p. 25

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual s’estableix un marc per a l’ordenació de l’espai 
marítim i la gestió integrada de les costes
Tram. 295-00027/10
Coneixement de la proposta p. 25

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a la comunicació a la Comissió dels projectes 
d’inversió en infraestructures energètiques a la Unió Euro-
pea i pel qual se substitueix el Reglament 617/2010 del Con-
sell
Tram. 295-00030/10
Coneixement de la proposta p. 25

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta modificada de la Directiva del Parlament Euro-
peu i del Consell relativa a la transparència de les mesures 
que regulen els preus dels medicaments d’ús humà i llur 
inclusió en l’àmbit dels sistemes públics d’assegurança de 
malaltia
Tram. 295-00031/10
Coneixement de la proposta p. 25

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de prohibició de prospeccions i 
explotacions d’hidrocarburs no convencionals per mitjà de 
fracturació hidràulica
Tram. 202-00002/10
Debat de totalitat p. 26
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 26

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
línia de P-3 a l’Escola de Can Periquet i sobre la construcció 
d’un institut escola a Palau-solità i Plegamans
Tram. 250-00092/10
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre el personal de les ofici-
nes de l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana a l’exterior
Tram. 250-00106/10
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la criminalització de la 
lluita sindical a Andalusia
Tram. 250-00120/10
Rebuig p. 26
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Proposta de resolució sobre l’assassinat de tres 
activistes kurdes a París i sobre l’autodeterminació del po-
ble kurd
Tram. 250-00121/10
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre la intervenció militar 
francesa a Mali i sobre l’autodeterminació del poble tuareg
Tram. 250-00122/10
Rebuig p. 26

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00292/10
Retirada p. 26

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

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’investigació sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 252-00007/10
Rebuig p. 27

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les propostes en matèria de política tributària
Tram. 302-00015/10
Rebuig p. 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’acció exterior
Tram. 302-00016/10
Rebuig p. 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la informació relativa al deute de la Generalitat
Tram. 302-00017/10
Rebuig p. 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les sentències dels tribunals en matèria educativa
Tram. 302-00018/10
Rebuig p. 27

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’accessibilitat
Tram. 200-00002/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 28
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 28

Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10
Text presentat p. 28

3.01.02. Proposicions de llei

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
Retirada de l’esmena a la totalitat p. 34
Debat de totalitat p. 34
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini per a proposar compareixences p. 34

Proposició de llei sobre la renda mínima d’inserció
Tram. 202-00017/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 34

Proposició de llei de creació d’impostos ambientals
Tram. 202-00019/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 34

Proposició de llei de reforma de l’impost de succes-
sions i donacions
Tram. 202-00020/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 34
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 34

Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció
Tram. 202-00026/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 35

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les donacions de sang
Tram. 250-00088/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció de cen-
tres d’atenció primària als barris de Pardinyes i dels Magra-
ners, de Lleida
Tram. 250-00093/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei d’urgències de pediatria permanent al Prat de Llobregat
Tram. 250-00110/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre el restabliment dels 
dos equips d’urgències localitzades del Consorci Sanitari 
del Solsonès
Tram. 250-00111/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la regularització de la 
paga extraordinària no satisfeta als empleats públics
Tram. 250-00117/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre la creació d’una taula 
per a la concertació en el sistema sanitari i l’impuls d’un pla 
per a garantir la qualitat de l’assistència en els centres hos-
pitalaris
Tram. 250-00123/10
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per a la transparència en la despesa i els resultats dels pro-
veïdors del sistema sanitari
Tram. 250-00124/10
Esmenes presentades p. 37
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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
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre la continuïtat del pro-
jecte Promoció escolar del poble gitano
Tram. 250-00139/10
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre la prohibició de pros-
peccions i explotacions d’hidrocarburs no convencionals 
per mitjà de fracturació hidràulica
Tram. 250-00140/10
Esmenes presentades p. 39

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
Esmenes presentades p. 39

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
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la implantació del cri-
bratge poblacional de càncer de còlon i recte
Tram. 250-00143/10
Esmenes presentades p. 40

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
Esmenes presentades p. 40

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
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’atenció sanitària per al Ripollès
Tram. 250-00146/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Insti-
tut Assistència Sanitària de Girona
Tram. 250-00147/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre el garantiment dels re-
cursos destinats al Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica
Tram. 250-00148/10
Esmenes presentades p. 42

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
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre l’atenció continuada al 
CAP Badia del Vallès
Tram. 250-00150/10
Esmenes presentades p. 43

Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-
vei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de Montcada i 
Reixac
Tram. 250-00151/10
Esmenes presentades p. 43

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
Esmenes presentades p. 44

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
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00155/10
Esmenes presentades p. 44

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut escola a Polinyà
Tram. 250-00156/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00157/10
Esmenes presentades p. 45

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida
Tram. 250-00159/10
Esmenes presentades p. 45

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
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre la creació del Fons so-
cial català d’habitatges
Tram. 250-00162/10
Esmenes presentades p. 46

Proposta de resolució sobre el projecte de línia de 
molt alta tensió entre Sentmenat i Santa Coloma de Gra-
menet
Tram. 250-00163/10
Esmenes presentades p. 47

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
Esmenes presentades p. 48

Proposta de resolució sobre el control oficial de la 
cadena de producció de carn
Tram. 250-00166/10
Esmenes presentades p. 48

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
Esmenes presentades p. 49

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
Esmenes presentades p. 49

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 124/IX, sobre la política pública de cooperació
Tram. 250-00169/10
Esmenes presentades p. 49
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Proposta de resolució sobre les llistes d’espera dels 
hospitals de Terrassa
Tram. 250-00170/10
Esmenes presentades p. 50

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
Esmenes presentades p. 50

Proposta de resolució sobre el lliurament al Parla-
ment d’un informe relatiu a l’ús de bales de goma
Tram. 250-00172/10
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre la corrupció política
Tram. 250-00174/10
Esmenes presentades p. 51

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00175/10
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’Escola Joan Salamero, de Gavà
Tram. 250-00176/10
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
d’atenció continuada del CAP Gavà 1
Tram. 250-00177/10
Esmenes presentades p. 52

Proposta de resolució sobre el projecte d’ampliació 
de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00178/10
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre l’atenció primària a 
Gavà
Tram. 250-00179/10
Esmenes presentades p. 53

Proposta de resolució sobre el carril VAO de la car-
retera C-58
Tram. 250-00180/10
Esmenes presentades p. 54

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
Esmenes presentades p. 54

Proposta de resolució sobre l’oferiment de préstecs 
avantatjosos a les sales i les empreses d’exhibició cinema-
togràfica
Tram. 250-00182/10
Esmenes presentades p. 55

Proposta de resolució sobre l’aplicació de l’impost 
sobre el valor afegit reduït a les activitats culturals
Tram. 250-00183/10
Esmenes presentades p. 56

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
torre de comunicacions del coll de Bucs, de Camprodon
Tram. 250-00184/10
Esmenes presentades p. 56

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
Esmenes presentades p. 56

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00187/10
Esmenes presentades p. 57

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn d’urgències del CAP L’Arboç
Tram. 250-00189/10
Esmenes presentades p. 58

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
Esmenes presentades p. 58

Proposta de resolució sobre l’execució de la variant 
de Sagàs, a la carretera C-154
Tram. 250-00191/10
Esmenes presentades p. 58

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
Esmenes presentades p. 58

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00193/10
Esmenes presentades p. 59

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les zo-
nes protegides del delta del Llobregat
Tram. 250-00194/10
Esmenes presentades p. 59

Proposta de resolució sobre el manteniment en fun-
cionament de l’Escola Poblenou, de Pineda de Mar
Tram. 250-00195/10
Esmenes presentades p. 59

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures 
per a garantir la liquiditat de les entitats del tercer sector 
social
Tram. 250-00196/10
Esmenes presentades p. 60

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
Esmenes presentades p. 61

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
senyalització a la intersecció de les carreteres C-244 i BV-
2136
Tram. 250-00198/10
Esmenes presentades p. 61

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
Esmenes presentades p. 61

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
Esmenes presentades p. 62

Proposta de resolució sobre l’impost sobre les es-
tades turístiques
Tram. 250-00201/10
Esmenes presentades p. 63
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Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla de re-
conversió gradual de l’empresa Ercros
Tram. 250-00204/10
Esmenes presentades p. 63

Proposta de resolució sobre la creació de la co-
missió de coordinació de l’aeroport de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00205/10
Esmenes presentades p. 63

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
Esmenes presentades p. 64

Proposta de resolució sobre la reducció dels peat-
ges de la carretera C-32 al Garraf
Tram. 250-00210/10
Esmenes presentades p. 64

Proposta de resolució sobre el Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00211/10
Esmenes presentades p. 64

Proposta de resolució sobre la Mostra de Cinema 
Llatinoamericà de Lleida
Tram. 250-00212/10
Esmenes presentades p. 64

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de To-
relló
Tram. 250-00214/10
Esmenes presentades p. 65

Proposta de resolució sobre la implantació del mo-
del d’institut escola al barri de Gavà Mar
Tram. 250-00215/10
Esmenes presentades p. 65

Proposta de resolució sobre la substitució dels 
combois dels trens regionals de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00216/10
Esmenes presentades p. 65

Proposta de resolució sobre la mobilitat a les Ter-
res de l’Ebre
Tram. 250-00217/10
Esmenes presentades p. 66

Proposta de resolució sobre la reforma de l’Institut 
Bruguers, de Gavà
Tram. 250-00218/10
Esmenes presentades p. 66

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Es-
cola Xarau, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00219/10
Esmenes presentades p. 66

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la con-
cessió de la gestió del servei d’abastiment d’aigua en alta 
d’Aigües Ter Llobregat a Acciona i sobre la gestió dels ser-
veis públics
Tram. 250-00329/10
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la derogació de l’ar-
ticle 5.3 de l’Acord de Govern 19/2013, pel qual s’adopten 
mesures excepcionals de reducció de les despeses de per-
sonal per a l’exercici pressupostari 2013, i l’establiment de 
mecanismes de regulació de la gestió dels recursos econò-
mics de les empreses que gestionen serveis socials de res-
ponsabilitat pública
Tram. 250-00330/10
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre la recuperació dels ho-
raris d’atenció continuada als centres d’atenció primària de 
Caldes de Montbui, la Garriga i La Cruïlla de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00331/10
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies educatives d’educació secundària de l’Institut Joan 
Oró i la construcció d’un centre educatiu públic d’infantil, 
primària i secundària a Martorell
Tram. 250-00332/10
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes pendents de les expropiacions per a fer les obres a la 
carretera C-51 entre Valls i el Vendrell
Tram. 250-00333/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la continuïtat del Con-
sorci del Teatre Fortuny de Reus
Tram. 250-00334/10
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre els protocols d’usos 
lingüístics
Tram. 250-00336/10
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències nocturnes del CAP La Cruïlla, de Lliçà 
d’Amunt
Tram. 250-00337/10
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències nocturnes del CAP La Garriga
Tram. 250-00338/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències nocturnes del CAP Joan Mirambell i 
Folch, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00339/10
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre el reconeixement de la 
República de Kosovo
Tram. 250-00340/10
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre la protocol·lització de 
les actuacions relacionades amb el trastorn de l’espectre 
autista
Tram. 250-00341/10
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre la protocol·lització de 
les actuacions relacionades amb el trastorn de l’espectre 
autista
Tram. 250-00342/10
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre les negociacions per 
al nou conveni de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública
Tram. 250-00343/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre les sancions imposa-
des als comerços per motius lingüístics
Tram. 250-00344/10
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre el servei d’urgències 
nocturnes del CAP La Garriga
Tram. 250-00345/10
Presentació p. 78
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Proposta de resolució sobre el servei d’urgències 
nocturnes del CAP La Cruïlla, de Lliçà d’Amunt, i del CAP Jo-
an Mirambell i Folch, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00346/10
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre el mapa de centres 
d’ensenyament públics en què s’atenen alumnes amb dis-
capacitat
Tram. 250-00347/10
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00348/10
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre l’atenció primària a 
Gavà
Tram. 250-00349/10
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre la qualitat assistencial 
del CUAP El Serral, de Sant Vicenç dels Horts
Tram. 250-00350/10
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre la reobertura d’un ser-
vei nocturn d’urgències d’atenció primària a Manlleu o To-
relló
Tram. 250-00351/10
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’Hospi-
tal de Viladecans
Tram. 250-00352/10
Presentació p. 83

Proposta de resolució sobre les mesures per a re-
duir l’accidentalitat i la intensitat del trànsit a la carretera 
C-58 entre Viladecavalls i Vacarisses
Tram. 250-00353/10
Presentació p. 84

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pro-
tocol de mediació en els procediments de reestructuració o 
tancament d’empreses
Tram. 250-00354/10
Presentació p. 85

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
residència i centre de dia del barri de Sant Pere Nord, de 
Terrassa
Tram. 250-00355/10
Presentació p. 86

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un infor-
me epidemiològic relatiu als riscos derivats de les activitats 
d’Ercros a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00356/10
Presentació p. 86

Proposta de resolució sobre la derogació de l’arti-
cle 5.3 de l’Acord de Govern GOV/19/2013, pel qual s’adop-
ten mesures excepcionals de reducció de les despeses de 
personal per a l’exercici pressupostari 2013
Tram. 250-00357/10
Presentació p. 87

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Cal Gravat, de Manresa
Tram. 250-00358/10
Presentació p. 88

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00359/10
Presentació p. 88

Proposta de resolució sobre l’Escola Roser Capde-
vila, de Terrassa
Tram. 250-00360/10
Presentació p. 89

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre la situació de la joventut
Tram. 255-00002/10
Presentació p. 90

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 
orgànica 7/1980, de llibertat religiosa
Tram. 270-00003/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 90
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 90

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el model present i futur de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
Tram. 302-00013/10
Esmenes presentades p. 91

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació de les persones desocupades i el tancament 
d’empreses
Tram. 302-00014/10
Esmenes presentades p. 92

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’acció exterior
Tram. 302-00016/10
Esmenes presentades p. 99

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la informació relativa al deute de la Generalitat
Tram. 302-00017/10
Esmenes presentades p. 99

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les sentències dels tribunals en matèria educativa
Tram. 302-00018/10
Esmenes presentades p. 100

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’estabilitat pressupostària i el deute
Tram. 302-00019/10
Esmenes presentades p. 101

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat de diputats
Tram. 234-00010/10 i 234-00011/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 103

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu 
de l’Any Internacional de l’Estadística
Tram. 401-00003/10
Lectura en el Ple p. 103

Declaració del Parlament de Catalunya sobre el 
sector de l’energia eòlica i la continuïtat de l’empresa Als-
tom Wind
Tram. 401-00004/10
Lectura en el Ple p. 103
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Composició de la Comissió de Control de la Inicia-
tiva Legislativa Popular
Acord p. 104

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats
Tram. 410-00007/10
Elecció del secretari p. 105

Composició de la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat
Tram. 410-00008/10
Substitució de diputats p. 105

Composició de la Comissió de Cultura i Llengua
Tram. 410-00010/10
Substitució de diputats p. 105

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
Elecció del secretari p. 105

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/10
Substitució de diputats p. 106
Designació de la presidència p. 106

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10
Substitució de diputats p. 106

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Ges-
tió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 106
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 107
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 107
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 107
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 107

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
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari Socialista p. 107
Adscripció de diputats del Grup Mixt p. 108
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya p. 108
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 108
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans p. 108

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió
Tram. 399-00005/10
Renúncia a la presidència p. 109
Nomenament de representants p. 109

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup per la Pau i la Lli-
bertat al Sàhara
Tram. 395-00009/10
Sol·licitud p. 109

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolu-
pament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00001/10
Designació de membres p. 110

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre els objectius del seu departament
Tram. 354-00018/10
Retirada de la sol·licitud p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre les dades del programa de la renda mínima d’in-
serció
Tram. 354-00059/10
Sol·licitud i tramitació p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural sobre els criteris i l’estat dels serveis als 
parcs i espais naturals
Tram. 354-00060/10
Sol·licitud i tramitació p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre els diàlegs competitius, les adjudicacions i l’im-
pacte del nou model de les tecnologies de la informació i la 
comunicació
Tram. 354-00061/10
Sol·licitud i tramitació p. 110

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre el contingut de la futura llei marc de 
la protecció social
Tram. 354-00064/10
Sol·licitud i tramitació p. 111

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió del 
Síndic de Greuges amb el síndic de greuges per a presentar 
el balanç dels tres primers anys de mandat
Tram. 358-00002/10
Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit p. 111

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Hu-
mans i el Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Ex-
terior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la 
federació sorgida de la fusió de tres federacions catalanes 
d’organitzacions no governamentals
Tram. 356-00068/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111
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Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Taula per l’Acció Exterior davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti aques-
ta entitat i informi sobre els seus objectius i activitats
Tram. 356-00074/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè informi sobre l’acció concerta-
da per al 2013 de la Conferència de Comissions de Justícia 
i Pau d’Europa
Tram. 356-00076/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de Núria Camps i Vi-
dal, directora d’Avaluem, i d’altres representants de les enti-
tats signants del manifest «Per una acció exterior de Catalu-
nya participativa i compromesa» davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposin els ob-
jectius del manifest
Tram. 356-00077/10
Acord sobre la sol·licitud p. 111

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
plataforma «Colòmbia en Pau» davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposin el pro-
cés de pau a Colòmbia
Tram. 356-00078/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració perquè exposin el procés de pau a Colòmbia
Tram. 356-00079/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposi la 
situació dels impagaments a les organitzacions no gover-
namentals
Tram. 356-00080/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la 
planificació de la cooperació al desenvolupament i l’acció 
humanitària
Tram. 356-00081/10
Acord sobre la sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Maria Aurèlia Capmany davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre l’impacte 
de la reforma laboral i les retallades en la desigualtat entre 
homes i dones
Tram. 356-00083/10
Sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Surt davant la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones perquè informi sobre l’impacte de la reforma laboral i 
les retallades en la desigualtat entre homes i dones
Tram. 356-00084/10
Sol·licitud p. 112

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre l’impacte de 
la reforma laboral i les retallades en la desigualtat entre ho-
mes i dones
Tram. 356-00085/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de la Unió General de Treballadors davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre l’impacte 
de la reforma laboral i les retallades en la desigualtat entre 
homes i dones
Tram. 356-00086/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre l’impacte de la reforma labo-
ral i les retallades en la desigualtat entre homes i dones
Tram. 356-00087/10
Sol·licitud p. 113

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
Acord sobre la sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat), 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè 
informi sobre la situació del sector de la indústria agroali-
mentària
Tram. 356-00111/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Llei-
da davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè in-
formi sobre les activitats d’aquesta entitat
Tram. 356-00113/10
Sol·licitud p. 113

Sol·licitud de compareixença de Carles Llorens i Vi-
la, director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament, davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació perquè informi sobre les actuacions i els 
objectius de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvo-
lupament
Tram. 356-00118/10
Acord sobre la sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença de Miquel Camps i 
Font, president de Pimec Joves Empresaris, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui la seva expe-
riència i les propostes amb relació a l’emprenedoria i la cre-
ació d’empreses
Tram. 356-00119/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença d’Albert Vilardaga i 
Mojal, director de Desenvolupament Econòmic Territorial 
de Pimec, perquè expliqui la seva experiència amb relació a 
l’emprenedoria i la creació d’empreses
Tram. 356-00120/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Medi Natural i Biodiversitat davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural perquè expli-
qui els criteris i l’estat dels serveis als parcs i espais naturals
Tram. 356-00123/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Telecomunicacions davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informi sobre els diàlegs competitius, les adjudi-
cacions i l’impacte del nou model de les tecnologies de la 
informació i la comunicació
Tram. 356-00125/10
Sol·licitud p. 114
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Sol·licitud de compareixença del director general 
d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre l’estat 
d’execució del Pla de cooperativisme de Catalunya i les ac-
tuacions futures
Tram. 356-00126/10
Sol·licitud p. 114

Sol·licitud de compareixença del portaveu de l’Ob-
servatori contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè presenti l’informe corresponent al 
període 2011-2012
Tram. 356-00127/10
Sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença del portaveu del Con-
sell Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Transsexu-
als i Bisexuals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre la situació d’aquest col·lectiu
Tram. 356-00128/10
Sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença del responsable de 
l’Observatori de la Igualtat del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi de les eines sobre gènere i comunicació ela-
borades pel Consell
Tram. 356-00129/10
Sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Ocu-
pació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Igualtat de 
les Persones perquè informi sobre la situació de les dones 
al món laboral i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00130/10
Sol·licitud p. 115

Sol·licitud de compareixença de la secretària de la 
Dona i Cohesió Social de Comissions Obreres de Catalunya 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè in-
formi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre 
les necessitats en polítiques actives d’igualtat en empresa 
i ocupació
Tram. 356-00131/10
Sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de la secretària 
d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Treba-
lladors davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre 
les necessitats en polítiques actives d’igualtat en empresa i 
ocupació
Tram. 356-00132/10
Sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de la secretària de la 
Dona i per la Igualtat de la Unió Sindical Obrera de Catalu-
nya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre 
les necessitats en polítiques actives d’igualtat en empresa i 
ocupació
Tram. 356-00133/10
Sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de la secretària de la 
Dona de la Confederació General del Treball davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la si-
tuació de les dones al món laboral i sobre les necessitats en 
polítiques actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00134/10
Sol·licitud p. 116

Sol·licitud de compareixença de la directora de 
la Fundació Maria Aurèlia Capmany davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació 

de les dones al món laboral i sobre les necessitats en políti-
ques actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00135/10
Sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença de la directora de la 
Fundació Surt davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre la situació de les dones al món laboral i 
sobre les necessitats en polítiques actives d’igualtat en em-
presa i ocupació
Tram. 356-00136/10
Sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació 
de les dones al món laboral i sobre les necessitats en políti-
ques actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00137/10
Sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció 
Social davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre la situació de les dones al món laboral i sobre 
les necessitats en polítiques actives d’igualtat en empresa i 
ocupació
Tram. 356-00138/10
Sol·licitud p. 117

Sol·licitud de compareixença d’Alfons Conesa Ba-
diella, director de l’Agència Catalana del Consum, davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les 
subvencions atorgades el 2012
Tram. 356-00142/10
Sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de Roger Albinyana i 
Saigí, secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració perquè informi sobre les delegacions exteriors de la 
Generalitat
Tram. 356-00143/10
Sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença d’Albert Royo i Mariné, 
secretari general del Patronat Catalunya Món . Consell de 
Diplomàcia Pública de Catalunya, davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi so-
bre les actuacions exteriors del patronat
Tram. 356-00144/10
Sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors i de la Unió Europea davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre 
les activitats de la Secretaria
Tram. 356-00145/10
Sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana de Tecnologia davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè valori els aprenentat-
ges tecnològics en el sistema educatiu i les conseqüències 
de possibles reformes legislatives estatals
Tram. 356-00147/10
Sol·licitud p. 118

Sol·licitud de compareixença de Juan José Cortés, 
secretari general de l’Agrupació d’Entitats Municipals Des-
centralitzades de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè exposi les seves propostes al document 
de bases per a elaborar un avantprojecte de llei de governs 
locals
Tram. 356-00148/10
Sol·licitud p. 118
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Sol·licitud de compareixença de Josep Puig Bel-
man, president de l’Agrupació d’Entitats Municipals Des-
centralitzades de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè exposi les seves propostes al document 
de bases per a elaborar un avantprojecte de llei de governs 
locals
Tram. 356-00149/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Carles Viver i Pi-
Sunyer, director de l’Institut d’Estudis Autonòmics, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti el document 
«Informe sobre els procediments legals a través dels quals 
els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya poden ser con-
sultats sobre llur futur polític col·lectiu»
Tram. 356-00150/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Cosidó Gu-
tiérrez, director general de la Policia espanyola, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els ca-
sos d’espionatge polític
Tram. 356-00151/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença de Jorge Fernández 
Díaz, Ministre d’Interior, davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè informi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00152/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Assemblea d’Aturats davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè expliqui les seves reivindicacions i pro-
postes amb relació a la desocupació
Tram. 356-00156/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de Notícies davant la Comissió de Control de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre els canvis en la plantilla de l’Agència
Tram. 356-00157/10
Sol·licitud p. 119

Sol·licitud de compareixença del director de Cata-
lunya Ràdio davant la Comissió de Control de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre els 
canvis en la plantilla de Catalunya Ràdio
Tram. 356-00158/10
Sol·licitud p. 120

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

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb el conseller d’Economia i Coneixement so-
bre els objectius i les actuacions del departament
Tram. 355-00019/10
Substanciació p. 120

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb el conseller d’Interior sobre els casos d’espionat-
ge polític
Tram. 355-00029/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 120

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

Compareixença de Ferran Terradellas, director de 
la Representació de la Comissió Europea a Catalunya, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció perquè informi sobre els objectius i les actuacions d’a-
quest ens
Tram. 357-00043/10
Substanciació p. 120

Compareixença del director general de Serveis Pe-
nitenciaris davant la Comissió d’Afers Institucionals per a in-
formar sobre els casos d’espionatge polític i la investigació 
de membres del Govern
Tram. 357-00046/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Des-
envolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació per a informar sobre la federació sorgida 
de la fusió de tres federacions catalanes d’organitzacions no 
governamentals
Tram. 357-00047/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 120

Compareixença d’una representació de la Taula per 
l’Acció Exterior davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació per a presentar aquesta entitat i informar 
sobre els seus objectius i activitats
Tram. 357-00048/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença d’una representació de Justícia i 
Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació per a informar sobre l’acció concertada per al 2013 
de la Conferència de Comissions de Justícia i Pau d’Europa
Tram. 357-00049/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de Núria Camps i Vidal, directora 
d’Avaluem, i d’altres representants de les entitats signants 
del manifest «Per una acció exterior de Catalunya partici-
pativa i compromesa» davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a exposar els objectius del 
manifest
Tram. 357-00050/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de representants de la platafor-
ma «Colòmbia en Pau» davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a exposar el procés de pau 
a Colòmbia
Tram. 357-00051/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença de representants de la Taula Ca-
talana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
exposar el procés de pau a Colòmbia
Tram. 357-00052/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença del director general de Cooperació 
al Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a exposar la situació dels im-
pagaments a les organitzacions no governamentals
Tram. 357-00053/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 121

Compareixença del director general de Cooperació 
al Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la planifi-
cació de la cooperació al desenvolupament i l’acció huma-
nitària
Tram. 357-00054/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença del delegat de la Generalitat a la 
Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació per a explicar els seus criteris i el progra-
ma d’activitats a les institucions de la Unió Europea
Tram. 357-00055/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

Compareixença de Carles Llorens i Vila, director 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
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ració per a informar sobre les actuacions i els objectius de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Tram. 357-00056/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 122

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

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

Informe sobre la situació en data del 31 de desem-
bre de 2012 dels avals d’operacions amb venciment posteri-
or a l’1 de gener de 2012
Tram. 334-00010/10
Presentació p. 122

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres-
supost de la Generalitat en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 334-00011/10
Presentació p. 123

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers 
i de l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de de-
sembre de 2012
Tram. 334-00012/10
Presentació p. 123

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al desembre del 2012
Tram. 337-00006/10
Presentació p. 123
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.03. DECRETS LLEI

Resolució 61/X del Parlament de Catalunya, 
de validació del Decret llei 2/2013, del 19 
de març, de modificació del règim de millo·
res de la prestació econòmica d’incapacitat 
temporal del personal al servei de l’Adminis·
tració de la Generalitat, del seu sector públic 
i de les universitats públiques catalanes
Tram. 203-00006/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 8, 10.04.2013, DSPC-P 11

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’abril 
de 2013, ha debatut el Decret llei 2/2013, del 19 de 
març, de modificació del règim de millores de la pres-
tació econòmica d’incapacitat temporal del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu 
sector públic i de les universitats públiques catalanes 
(tram. 203-00006/10), i ha aprovat la resolució se-
güent, que, d’acord amb el que estableix l’article 136.6 
del Reglament, ha d’ésser publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Resolució

El Parlament de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen l’article 64.2 de l’Estatut d’autonomia i els 
apartats 1, 2 i 3 de l’article 136 del Reglament del Par-
lament, valida el Decret llei 2/2013, del 19 de març, 
de modificació del règim de millores de la prestació 
econòmica d’incapacitat temporal del personal al ser-
vei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector 
públic i de les universitats públiques catalanes.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 41/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el traspàs de l’empresa pública Eco·
parc de Residus Industrials, SA, al nou titular
Tram. 250-00066/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 3, 20.03.2013, DSPC-C 56

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 20 de març de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’aturada del procés 
de venda d’accions de l’empresa pública Ecoparc de 
Residus Industrials, SA (reg. 250-00066/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 5125).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Millorar les condicions per a ampliar la garantia de 
continuïtat del personal de Gestió de Residus Especi-
als de Catalunya, SA (Grecat) que presta serveis a la 
planta d’incineració d’Ecoparc de Residus Industrials 
(ERI) a Constantí (Tarragonès) davant el traspàs de 
l’empresa pública ERI al nou titular. 

b) Garantir la comunicació entre el nou titular d’ERI i 
l’Ajuntament de Constantí, amb l’Agència de Residus 
de Catalunya com a garant.

c) Reiterar els compromisos de seguiment ambiental 
de l’Agència de Residus de Catalunya respecte a l’acti-
vitat industrial que es desenvolupa a la planta d’incine-
ració de residus de Constantí.

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

La secretària El president 
de la Comissió de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó
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Resolució 42/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la Caixa d’Estalvis Laietana
Tram. 250-00034/10

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Sessió núm. 3, 20.03.2013, DSPC-C 56

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la 
sessió tinguda el 20 de març de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la Caixa Laietana 
(reg. 250-00034/10), presentada pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 4537).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta i denuncia 
públicament el seu desacord amb la manera de pro-
cedir dels darrers equips directius de la Caixa d’Es-
talvis Laietana, tant pel que fa a la molt mala gestió 
financera dels darrers anys, com, en especial, per la 
col·locació de participacions preferents i subordinades 
a impositors d’avançada edat i amb nuls coneixements 
econòmics i financers. Aquesta situació ha condemnat 
a la misèria molts afectats per les participacions pre-
ferents, que es quedaran sense estalvis per a fer front 
a les seves necessitats econòmiques o amb vista a la 
jubilació.

2. El Parlament de Catalunya denuncia les indemnit-
zacions exagerades, injustificables i injustes que han 
rebut els seus dos darrers directors generals a compte 
dels fons de la Caixa d’Estalvis Laietana.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer tots els actes d’investigació i, si escau, obrir els 
expedients corresponents, en el marc de les competèn-
cies de la Generalitat, per a depurar les responsabili-
tats que hi hagi pogut haver en la gestió financera de 
la Caixa d’Estalvis Laietana durant els darrers anys, 
i a facilitar la informació i el suport necessaris a la 
Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsa-
bilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Enti-
tats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels 
Consumidors.

b) Fer totes les gestions necessàries per a reclamar als 
dos darrers directors generals de la Caixa d’Estalvis 
Laietana que renunciïn a la percepció de les indemnit-
zacions rebudes i que l’import d’aquestes sigui desti-
nat a crear un fons social per a pal·liar les circumstàn-
cies de penúria en què es troben les persones afectades 
per la compra de productes d’alt risc financer oferts 
per l’antiga Caixa d’Estalvis Laietana.

c) Emprendre les accions necessàries pel que fa a les 
indemnitzacions dels alts càrrecs de la Caixa d’Estal-
vis Laietana davant el Govern de l’Estat, el Banc d’Es-
panya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors, 
per a les actuacions subsegüents que corresponguin. 

d) Fer, en el cas que no s’aconsegueixi el propòsit de 
l’apartat 3.b i c, les gestions necessàries davant el Go-
vern de l’Estat perquè:

Primer. Adopti les mesures necessàries per a aconse-
guir que els dos darrers directors generals tornin les 
indemnitzacions rebudes.

Segon. Aclareixi l’origen i la legalitat i legitimitat de 
l’acumulació de patrimoni dels dos darrers equips d’al-
ta direcció de la Caixa d’Estalvis Laietana, en aquests 
darrers anys i, en el cas que sigui procedent, exercir 
les accions legals pertinents per al rescabalament dels 
perjudicis que s’hagin pogut ocasionar als fons propis 
de l’entitat.

Tercer. Vetlli per la salvaguarda de l’important patri-
moni de la Fundació Caixa Laietana i impulsi el man-
teniment de l’obra social que fins ara ha dut a terme 
aquesta fundació a la ciutat de Mataró.

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

La secretària El president 
de la Comissió de la Comissió
Alba Vergés i Bosch Antoni Fernández Teixidó

Resolució 46/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00065/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 3, 21.03.2013, DSPC-C 58

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 21 de març de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’edifici de l’Escola An-
geleta Ferrer, de Mataró (reg. 250-00065/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 3945 i 4533).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport 
a la comunitat educativa de l’escola pública Angeleta 
Ferrer, de Mataró (Maresme), en un moment de gran 
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contrarietat i disgust pel necessari tancament, per ra-
ons de seguretat, de l’edifici històric d’aquesta escola 
a la Plaça de Cuba, i també el reconeixement per l’es-
forç fet i la col·laboració oferta per mestres i famílies 
a l’Ajuntament de Mataró i al Departament d’Ensenya-
ment per a afrontar i resoldre de manera immediata 
la situació i donar continuïtat a l’activitat escolar del 
centre. Aquest reconeixement s’estén plenament a la 
comunitat educativa de l’Escola Torre Llauder, de la 
mateixa ciutat, per la seva generositat i la seva col-
laboració en acollir la comunitat de l’Escola Angeleta 
Ferrer de manera provisional en el seu equipament es-
colar, i també als Serveis Educatius de Mataró (CRP, 
EAP, ELIC i CREDA-Logopedes), que s’han hagut de 
traslladar d’urgència a altres dependències per tal que 
els espais que utilitzaven a l’Escola Torre Llauder es 
poguessin fer servir com a aules.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Accelerar els tràmits necessaris per a la construc-
ció, en el mínim de temps possible, d’un nou edifici 
per a l’Escola Angeleta Ferrer al centre de Mataró, si-
tuat en els terrenys de l’antiga fàbrica de paper de Can 
Fàbregas, entre els carrers de Lepanto i de Churruca, 
els quals seran cedits al més aviat possible per l’Ajun-
tament de Mataró a la Generalitat (Departament d’En-
senyament) amb aquesta finalitat.

b) Establir conjuntament amb l’Ajuntament de Mata-
ró el calendari de construcció del nou centre de l’Es-
cola Angeleta Ferrer i el compromís ferm d’execució 
d’acord amb aquest calendari.

c) Tenint en compte l’acord municipal aprovat conjun-
tament per tots els grups de l’Ajuntament de Mataró 
(CiU, PSC-PM, PPC, PxC, ICV-EUiA-E i CUP-PA) 
l’11 de desembre de 2012, d’objectius i continguts idèn-
tics als d’aquesta resolució, i que fou remès als Serveis 
Territorials d’Ensenyament, informar l’Ajuntament de 
Mataró i la Comissió d’Ensenyament i Universitats del 
Parlament dels passos fets pel Departament amb rela-
ció a l’objecte del dit acord municipal, i també de les 
accions que pensa dur a terme per a fer front a les ne-
cessitats educatives al centre urbà de Mataró.

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

La secretària El president 
de la Comissió en funcions de la Comissió
Mireia Canals i Botines Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 47/X del Parlament de Catalu·
nya, sobre la construcció de l’escola de Vall·
llobrega
Tram. 250-00075/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 3, 21.03.2013, DSPC-C 58

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 21 de març de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció de l’esco-
la de Vall-llobrega (reg. 250-00075/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 3431 i 4534).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir, 
abans que finalitzi el mes de juny de 2013, un calen-
dari d’inici de les obres de construcció de l’escola de 
Vall-llobrega (Baix Empordà), d’acord amb l’Ajunta-
ment i la comunitat educativa.

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

La secretària El president 
de la Comissió en funcions de la Comissió
Mireia Canals i Botines Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 48/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Va·
llès
Tram. 250-00077/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 3, 21.03.2013, DSPC-C 58

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 21 de març de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
obres de l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès 
(reg. 250-00077/10), presentada pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 4531).

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Reconèixer la feina que la comunitat educativa de 
l’Escola Xarau, de Cerdanyola del Vallès (Vallès Oc-
cidental), ha dut a terme des de l’inici del funciona-
ment del centre, el qual, més enllà de l’estricta funció 
educativa, té una funció inclusiva important per al tei-
xit ciutadà de Cerdanyola, amb la voluntat de garantir 
la continuïtat de l’escola. 

b) Garantir que l’Escola Xarau podrà oferir tots els 
cursos durant la preinscripció per al curs 2013-2014, i, 
pel que fa a l’oferta de cursos 2014-2015, que aquesta 
es valori en el moment d’obrir la inscripció, amb la vo-
luntat de donar continuïtat al centre.

c) Donar resposta, mitjançant el Departament d’Ense-
nyament, a la proposta de modificació d’addenda feta 
per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès el 16 de no-
vembre de 2012 i a les sol·licituds de reunió fetes pel 
consistori a la consellera d’Ensenyament i al director 
dels Serveis Territorials d’aquest departament al Va-
llès Occidental.

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

La secretària El president 
de la Comissió en funcions de la Comissió
Mireia Canals i Botines Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 49/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’ús de dispositius Wi·Fi als centres 
educatius
Tram. 250-00009/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 3, 21.03.2013, DSPC-C 58

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 21 de març de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la substitució pro-
gressiva dels dispositius Wi-Fi a les escoles públiques 
i concertades (reg. 250-00009/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió i pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 3430, 
3943, 4536, 4552).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Portar a terme campanyes informatives i de consci-
enciació contra l’ús immoderat del telèfon mòbil entre 
la població infantil a Catalunya.

b) Encarregar a l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya i a l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat 
del Departament de Salut l’elaboració d’un informe 
que, tenint en compte les resolucions del Parlament 
Europeu i les aportacions dels experts externs que es 
considerin rellevants, analitzi des d’un punt de vista 
científic els possibles efectes adversos sobre la salut 
dels camps electromagnètics generats pels dispositius 
Wi-Fi. L’objectiu d’aquest informe és valorar si cal que 
el Departament d’Ensenyament adopti mesures i iniciï 
actuacions relatives a aquests dispositius als centres 
educatius. L’informe s’ha de presentar al Parlament 
durant el primer semestre del 2014.

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

La secretària El president 
de la Comissió en funcions de la Comissió
Mireia Canals i Botines Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 50/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el trasllat de l’Escola Oficial d’Idiomes 
de Tarragona a l’edifici de la Chartreuse
Tram. 250-00028/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 3, 21.03.2013, DSPC-C 58

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 21 de març de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el trasllat de l’Escola 
Oficial d’Idiomes de Tarragona a l’edifici de la Char-
treuse (reg. 250-00028/10), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 4535).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer que l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona es 
traslladi al nou emplaçament de la Chartreuse, tal com 
estava previst, quan s’acabin les obres de remodelació 
d’aquest edifici, per tal de donar fi a una situació de 
provisionalitat que ha durat vint anys.
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b) Donar prioritat a la incorporació en el nou pressu-
post del 2013 de la partida econòmica necessària per a 
complir el conveni signat amb l’Ajuntament de Tarra-
gona per al finançament de la construcció de l’Escola 
Oficial d’Idiomes de Tarragona.

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

La secretària El president 
de la Comissió en funcions de la Comissió
Mireia Canals i Botines Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 51/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la modificació dels criteris d’atorga·
ment de permisos de lactància i de reduc·
cions de jornada per a tenir cura de fills 
menors de sis anys al personal del Departa·
ment d’Ensenyament
Tram. 250-00087/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 3, 21.03.2013, DSPC-C 58

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 21 de març de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la modificació dels 
criteris d’atorgament de permisos de lactància i reduc-
cions de jornada per a tenir cura de fills menors de 
sis anys al personal del Departament d’Ensenyament 
(reg. 250-00087/10), presentada pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
5131).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer que el 
Departament d’Ensenyament cerqui solucions alterna-
tives i racionals als criteris d’atorgament dels permisos 
de lactància i de les reduccions de jornada per a cura 
de fills menors de sis anys en els casos de treballado-
res amb jornada laboral del 0,86%, malgrat les deses-
timacions dels jutjats als recursos presentats pels re-
presentants sindicals, per tal de garantir la conciliació 
dels drets de les docents interines i de l’alumnat i l’or-
ganització racional administrativa dels centres.

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

La secretària El president 
de la Comissió en funcions de la Comissió
Mireia Canals i Botines Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 52/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la creació d’un cicle formatiu públic 
d’elaboració de productes alimentaris i l’im·
puls d’un centre d’innovació i formació ocu·
pacional públic del sector agroalimentari a 
la comarca d’Osona
Tram. 250-00020/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 3, 21.03.2013, DSPC-C 58

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 21 de març de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la creació d’un cicle 
formatiu públic d’elaboració de productes alimentaris 
i l’impuls d’un centre d’innovació i formació ocupa-
cional públic del sector agroalimentari a la comarca 
d’Osona (reg. 250-00020/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió i pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 4743 i 5132).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Autoritzar, per mitjà del Departament d’Ensenya-
ment, un cicle formatiu públic d’elaboració de produc-
tes alimentaris, vinculat i situat en un institut de Vic 
(Osona) per al curs 2013-2014.

b) Fer que el Departament d’Ensenyament i el De-
partament d’Empresa i Ocupació estudiïn, en el ter-
mini de tres mesos, la viabilitat d’impulsar un centre 
d’innovació i formació ocupacional (CIFO) del sector 
agroalimentari a la comarca d’Osona conjuntament 
amb les administracions locals del territori.

c) Traslladar aquesta resolució al Departament d’En-
senyament, al Departament d’Empresa i Ocupació, 
al Consell Econòmic i Social de la Comarca d’Osona 
(CESCO), al Consell Comarcal d’Osona, a la Federa-
ció de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catala-
na de Municipis.

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

La secretària El president 
de la Comissió en funcions de la Comissió
Mireia Canals i Botines Xavier Sabaté i Ibarz
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Resolució 53/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la Secció d’Institut Serra de Noet, de 
Berga
Tram. 250-00025/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 3, 21.03.2013, DSPC-C 58

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 21 de març de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la conversió de la 
Secció d’Institut Serra de Noet, de Berga, en institut i 
sobre l’agilitació dels tràmits per a iniciar la construc-
ció del nou edifici (reg. 250-00025/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió i 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 3944, 4532, 5107).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar i agilitar els tràmits per a la construcció del 
nou edifici de la Secció d’Institut Serra de Noet, de 
Berga, durant l’any 2013, tenint en compte la conver-
sió d’aquesta secció en institut; i, en qualsevol cas, es-
tablir, d’acord amb el consistori i la comunitat edu-
cativa, un calendari d’inici i execució de les obres de 
construcció de l’edifici o, a falta d’això, de l’alternativa 
que es proposi per tal de garantir les condicions perti-
nents per a una escolarització adequada dels alumnes.

b) Mentre no es construeix el nou edifici, arranjar la 
instal·lació informàtica del centre, i concretament el 
servidor situat al despatx de la direcció, o canviar-la 
per una de nova.

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

La secretària El president 
de la Comissió en funcions de la Comissió
Mireia Canals i Botines Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 54/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la rehabilitació de l’Escola Pau Ca·
sals, de Rubí
Tram. 250-00079/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 3, 21.03.2013, DSPC-C 58

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 21 de març de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Es-
cola Pau Casals, de Rubí (reg. 250-00079/10), presen-
tada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 4529 i 5129).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Establir i consensuar amb l’Ajuntament i la comuni-
tat educativa de Rubí (Vallès Occidental), abans d’aca-
bar el curs escolar 2012-2013, les prioritats de les in-
versions educatives pendents al Vallès Occidental i el 
calendari d’obres ja compromeses de l’Escola Pau Ca-
sals d’aquesta població i les reformes urgents que ne-
cessita.

b) Cobrir de manera prioritària la plaça de tècnic o 
tècnica especialista en educació infantil (TEI) vacant 
a l’Escola Pau Casals.

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

La secretària El president 
de la Comissió en funcions de la Comissió
Mireia Canals i Botines Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 55/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el tancament de la residència de Pacs 
del Penedès
Tram. 250-00126/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 6, 02.04.2013, DSPC-C 63

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 2 d’abril de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el tancament de la 
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residència de Pacs del Penedès (tram. 250-00126/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 7388).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir, tal com va fer el Departament de Benestar 
Social i Família, els drets dels usuaris dels serveis de 
la residència de Pacs del Penedès en tot el procés de 
reubicació en altres residències.

b) Fer les gestions pertinents per a assegurar que es 
continuïn oferint a Vilafranca i la comarca de l’Alt Pe-
nedès el màxim nombre de places concertades de resi-
dència de gent gran i la resta de serveis de la residèn-
cia tancada. 

c) Informar el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració del Par-
lament de les actuacions que ha dut a terme per tal de 
conèixer quina responsabilitat ha tingut l’empresa ges-
tora en la situació que ha acabat en el tancament de la 
residència.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
David Companyon i Costa Ferran Falcó i Isern

Resolució 56/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el Programa de teleassistència i el Pla 
concertat de prestacions bàsiques de ser·
veis socials per a l’atenció primària
Tram. 250-00135/10

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 6, 02.04.2013, DSPC-C 63

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 2 d’abril de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el programa de te-
leassistència i el Pla concertat de prestacions bàsiques 
de serveis socials per a l’atenció primària (tram. 250-
00135/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 7826).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el rebuig a les re-
tallades dutes a terme pel Ministeri de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat del Govern de l’Estat, ja que les ad-
ministracions locals no poden continuar assumint un 
increment en la prestació de serveis socials, sense que 
aquest vagi acompanyat de finançament.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exi-
gir 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 de 
prestacions bàsiques de serveis socials per a l’atenció 
primària, atès que aquest és fonamental per a poder 
desenvolupar una xarxa de serveis socials d’atenció 
primària.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
David Companyon i Costa Ferran Falcó i Isern

Resolució 58/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció del nou centre de l’Es·
cola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00090/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 4, 04.04.2013, DSPC-C 65

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 4 d’abril de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
centre de l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró (tram. 
250-00090/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 7132) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 7368).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, recollint l’acord munici-
pal aprovat conjuntament per tots els grups municipals 
de l’Ajuntament de Mataró (CiU, PSC-PM, PPC, PxC, 
ICV-EUiA-E i CUP-PA) l’11 de desembre de 2012, re-
latiu a l’Escola Angeleta Ferrer d’aquesta ciutat, i en 
no haver-se complert el compromís subscrit conjunta-
ment, insta el Govern a establir, amb l’Ajuntament de 
Mataró, el calendari de construcció del nou centre de 
la dita escola, amb el compromís d’iniciar les obres 
al més aviat possible en els terrenys situats a l’antiga 
fàbrica de paper de Can Fàbregas, entre els carrers de 
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Lepanto i de Churruca, propietat de l’Ajuntament i que 
aquest s’ha compromès a cedir a la Generalitat.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

La secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 59/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció d’un institut escola a 
Palau·solità i Plegamans
Tram. 250-00134/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 4, 04.04.2013, DSPC-C 65

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 4 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut 
escola a Palau-solità i Plegamans (tram. 250-00134/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar el funcionament d’un institut escola a Pa-
lau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), que ofe-
reixi educació infantil, educació primària i educació 
secundària a la població del municipi i que sigui el re-
sultat de la fusió de l’Escola Can Periquet amb altres 
ofertes educatives especialitzades del municipi, en la 
línia d’agregar-les en un sol centre educatiu.

b) Preveure les mesures necessàries de transició per a 
una correcta oferta educativa en l’actual Escola Can 
Periquet i els altres centres afectats.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

El secretari El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 60/X del Parlament de Catalunya, 
de creació de la Comissió d’Estudi dels Per·
misos de Prospecció i Explotació d’Hidro·
carburs no Convencionals per mitjà de Frac·
turació Hidràulica
Tram. 252-00009/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 8, 10.04.2013, DSPC-P 11

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d’abril 
de 2013, un cop considerada la Proposta de resolució 
de creació d’una comissió d’estudi dels permisos de 
prospecció i explotació d’hidrocarburs no convenci-
onals per mitjà de fracturació hidràulica (tram. 252-
00009/10), d’acord amb l’article 54 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estu-
di dels Permisos de Prospecció i Explotació d’Hidro-
carburs no Convencionals per mitjà de Fracturació Hi-
dràulica (CEPFH), amb les directrius, la composició, 
l’objecte i el termini següents: 

Normes d’organització i funcionament  
de la Comissió

Tipus

Es proposa la creació d’una comissió específica per a 
l’estudi dels permisos de prospecció i explotació d’hi-
drocarburs no convencionals per mitjà de la tècnica de 
la fracturació hidràulica (fracking), d’acord amb el que 
estableix l’article 54 del Reglament del Parlament.

Composició

La Comissió ha d’ésser integrada per un membre de 
cada grup parlamentari i es regula d’acord amb les 
disposicions del Reglament del Parlament per a aquest 
tipus d’òrgan. Si el nombre de membres no permet una 
representació proporcional dels grups parlamentaris, 
s’ha d’aplicar el sistema de ponderació de vot en la 
presa de decisions. 

Els membres de la Comissió poden ésser substituïts 
amb la comunicació prèvia del portaveu del grup par-
lamentari a la presidència del Parlament.  

Hi poden assistir tècnics, especialistes i representants 
d’entitats, i també plataformes i altres actors de la so-
cietat civil.

Objecte

L’objecte de la Comissió és l’estudi de la normativa vi-
gent, els problemes derivats i l’impacte ambiental, so-
cial i econòmic de la prospecció i l’explotació d’hidro-
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carburs no convencionals per mitjà de la fracturació 
hidràulica.

La Comissió ha de tractar, com a mínim, els aspectes 
següents:

a) La moratòria sobre els permisos i les llicències ator-
gats pel Departament d’Empresa i Ocupació per a la 
prospecció i l’explotació d’hidrocarburs no convencio-
nals per mitjà de la fracturació hidràulica.

b) La possible suspensió dels permisos i les llicències 
atorgats pel Departament d’Empresa i Ocupació per a 
la prospecció i explotació d’hidrocarburs no convenci-
onals per mitjà de la fracturació hidràulica.

c) L’estudi i l’anàlisi dels informes d’impacte ambien-
tal, social i econòmic de les activitats de prospecció i 
explotació d’hidrocarburs no convencionals per mitjà 
de la fracturació hidràulica.

Termini per a cloure els treballs

La Comissió es constitueix per un període de temps no 
inferior a tres mesos i no superior a sis.

Informe final

La Comissió ha de redactar un informe final que, si es-
cau, serà aprovat, de conformitat amb el que estableix 
el Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

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

1.15. MOCIONS

Moció 7/X del Parlament de Catalunya, so·
bre el model present i futur de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 302-00013/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 8, 11.04.2013, DSPC-P 12

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril de 
2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el model present i futur de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00013/10), 
presentada pel diputat Sergi Sabrià i Benito, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-

nativa (reg. 10620), pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10633) i pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 10634).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir un pressupost suficient per a mantenir el 
sistema de mitjans de comunicació públics catalans, 
el model actual i el lideratge de les audiències, i també 
evitar que una disminució de l’aportació posi en risc 
els dits model i lideratge.

b) Establir el calendari, una vegada garantida l’apor-
tació dels pressupostos per al 2013, de la modificació 
de les lleis que regulen el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, amb l’objectiu de garantir-ne la pluralitat, des-
governamentalitzar-los i posar-los sota el control del 
Parlament.

c) Garantir la presència i la cobertura informativa to-
tal i de manera permanent de Televisió de Catalunya a 
les Terres de l’Ebre, el Pirineu i la Catalunya Nord per 
tal d’assolir el compliment estricte dels serveis fona-
mentals en la missió de servei públic fixats pel mandat 
marc del Parlament i pels preceptes bàsics de la Llei 
11/2007, de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, i no excloure ciutadans, per raó de territori, 
de l’accés a la informació o de la presència als mitjans 
públics en igualtat de condicions.

d) Instar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals i Catalunya Ràdio a garantir un model que tin-
gui presència arreu del territori amb el personal sufici-
ent perquè el servei pugui arribar amb immediatesa a 
qualsevol notícia.

e) Garantir la continuïtat i la viabilitat de l’Agència Ca-
talana de Notícies i del seu model de l’àmbit local i 
nacional de servei públic, que ofereix informació de 
qualitat a tots els nivells, i, en el context actual, instar 
la direcció a negociar amb el comitè d’empresa prio-
ritzant al màxim l’estalvi de despeses que no afectin 
directament la plantilla.

f) Aprovar, abans del final del setembre del 2013, el 
nou contracte programa, eina d’obligada existència per 
llei que ha de garantir la viabilitat i el model de siste-
ma públic audiovisual català aprovat pel Parlament al 
febrer del 2010.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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Moció 8/X del Parlament de Catalunya, so·
bre les polítiques d’ocupació
Tram. 302-00014/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 8, 11.04.2013, DSPC-P 12

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de les persones desocupades i el 
tancament d’empreses (tram. 302-00014/10), presenta-
da per la diputada Montserrat Capdevila Tatché, del 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10619), pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 10623), pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10624), pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 10630 i 10710) i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 10690).

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

Moció

1. Serveis públics d’ocupació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Negociar amb el Govern de l’Estat perquè revisi les 
dotacions econòmiques destinades a polítiques actives 
d’ocupació, de manera que es mantinguin els mateixos 
criteris de proporcionalitat que tenia la dotació pressu-
postària l’any 2011.

b) Negociar amb el Govern de l’Estat perquè acordi 
l’ampliació pressupostària del programa Prepara per 
tal de dotar-lo d’estabilitat, amb la finalitat de garantir 
la transició a l’ocupació, aconseguir una major coordi-
nació entre les polítiques actives d’ocupació i les aju-
des econòmiques d’acompanyament i evitar l’exclusió 
social, i demanar-li el traspàs d’aquest programa a la 
Generalitat.

c) Garantir que el Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) pugui continuar donant suport de qualitat a 
tots els desocupats en la tasca de cerca de feina i, amb 
aquest objectiu, prendre mesures relatives a la forma-
ció interna del personal del SOC per millorar l’atenció 
directa als desocupats i, atesa la infradotació actual 
de la plantilla d’aquest servei com a conseqüència de 
l’elevat increment del nombre de persones en situació 
d’atur, crear de manera immediata un mínim de cin-
quanta llocs nous en la plantilla del SOC per a orienta-
dors i promotors laborals i, tan bon punt s’hagi reunit 
la Conferència Sectorial d’Ocupació i d’Afers Laborals 

de l’Estat i hagi consignat els fons de polítiques actives 
d’ocupació per al 2013, oferir un mínim de cent deu 
places més per a orientadors i promotors laborals.

d) Impulsar convenis de col·laboració entre el SOC 
i els ajuntaments per al desenvolupament d’accions 
d’orientació laboral i establir una metodologia coordi-
nada per mitjà de protocols d’informació compartits.

2. Ocupació i desenvolupament local

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Convocar plans d’ocupació local per a la contracta-
ció, per part dels ajuntaments, de persones  en situació 
d’atur, amb un percentatge reservat a la contractació 
de joves desocupats de llarga durada, persones de més 
de cinquanta anys i persones en risc d’exclusió social, 
i exigir al Govern de l’Estat el finançament correspo-
nent per poder portar a terme aquests plans.

b) Impulsar a totes les comarques, d’acord amb els ens 
locals i amb els agents socials, i per mitjà del Consell 
de Direcció del SOC,  un pla d’actuacions per a l’ocu-
pació i el desenvolupament local, amb una atenció es-
pecial a les comarques amb índexs de desocupació 
més elevats o amb un volum més elevat de desocupats.

3. Ocupació solidària

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en 
marxa urgentment, d’acord amb les diputacions i els 
ajuntaments catalans, programes per a la contractació 
de desocupats amb necessitat urgent de treballar, com 
en el cas de les famílies amb tots els membres a l’atur o 
en les comarques amb índexs de desocupació més ele-
vats o amb un volum més elevat de desocupats, i exigir 
el finançament corresponent al Govern de l’Estat.

4. Igualtat real en l’ocupació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a intensi-
ficar, en el marc del Consell Català de Relacions La-
borals, la incorporació a la negociació col·lectiva de 
criteris orientats a fomentar l’equiparació de les opor-
tunitats de promoció laboral entre homes i dones i a 
evitar que dones i homes puguin rebre retribucions di-
ferents per la mateixa feina.

5. Ocupació, legalitat, igualtat, dignitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar al Consell Català de Relacions Laborals un progra-
ma d’objectius de la Inspecció de Treball adreçat a ga-
rantir les relacions laborals contractuals que inclogui 
campanyes d’inspecció orientades a:

a) Garantir la igualtat salarial entre homes i dones

b) Vigilar el sector de la construcció, especialment en 
les grans obres públiques i d’infraestructures.

c) Vigilar l’aplicació de la normativa sobre limitació 
de jornada.
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d) Lluitar contra l’economia submergida.

6. Ocupació per a treballadors amb dificultats 
especials d’inserció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mante-
nir i potenciar en els processos de contractació pública 
que duguin a terme tant els diferents departaments de 
la Generalitat com les empreses i els organismes pú-
blics que en depenen clàusules socials condicionants 
del contracte per a promoure l’ocupació de persones 
amb dificultats especials d’inserció, combatre l’atur i 
promoure la igualtat entre homes i dones en el mercat 
laboral.

7. Reforma del SOC i regulació específica per 
als treballadors de més edat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar un projecte de llei d’ocupació i incloure-hi 
la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
amb l’objectiu de garantir un servei públic i de qualitat 
i regular la cooperació i la col·laboració amb el  SOC 
de les administracions locals i dels agents econòmics i 
socials, per garantir el màxim nivell d’eficàcia i efici-
ència del sistema.

b) Incloure en el projecte de llei d’ocupació l’objectiu 
de la millora d’oportunitats laborals dels treballadors 
de més edat.

8. Pla d’ocupació juvenil

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
un pla de xoc contra l’atur juvenil, que parteixi, si és el 
cas, de les resolucions adoptades en el debat específic 
del Ple del Parlament sobre la situació dels joves.

9. Expedients de regulació d’ocupació, 
tancament d’empreses i processos de 
deslocalització

El Parlament de Catalunya: 

a) Expressa el seu suport als treballadors afectats per 
expedients de regulació d’ocupació, tant en el present 
com en el futur, com en el cas d’Ercros, Arbora-Au-
sonia, Gallostra, Power Control, Cacaolat, Noge, Tra-
dema, Agència Catalana de Notícies o Alstom Wind.

b) Expressa el seu suport als treballadors de Gráficas de 
Prensa Diaria i insta el Govern a fer les gestions neces-
sàries per a afavorir la continuïtat de l’activitat d’aques-
ta empresa i salvar el màxim de llocs de treball.

c) Insta el Govern a continuar treballant coordinada-
ment entre la Direcció General d’Indústria i la Di-
recció General de Recursos Laborals en processos de 
reestructuració d’empreses per fer un seguiment in-
dividualitzat del màxim nombre d’empreses en difi-
cultats o que hagin presentat un ERO, treballar amb 
agilitat en l’elaboració d’alternatives que en facilitin la 

viabilitat i evitin la desaparició del negoci, com la cer-
ca de nous socis o la reconversió del negoci en un al-
tre, i fomentar la reempresa i les cooperatives.

d) Expressa la seva solidaritat amb tots els treballadors 
i tots els autònoms que han hagut de cessar l’activitat 
laboral.

e) Insta el Govern a emprar tots els recursos de medi-
ació per a evitar la deslocalització i la pèrdua de teixit 
industrial a Catalunya.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

El secretari quart La presidenta del Parlament
David Companyon i Costa Núria de Gispert i Català

Moció 9/X del Parlament de Catalunya, so·
bre l’estabilitat pressupostària i el deute
Tram. 302-00019/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 8, 11.04.2013, DSPC-P 12

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’estabilitat pressupostària i el deute (tram. 
302-00019/10), presentada pel diputat Josep Vendrell 
Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10625), pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 10631) i 
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 10637).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
que l’objectiu de sostenibilitat fiscal del Tractat de la 
Unió Europea sigui compatible amb la defensa de l’es-
tat del benestar i de les necessitats socials i econòmi-
ques de la població, que s’han accentuat per l’actual 
recessió. Aquesta incompatibilitat accentua l’incre-
ment de l’atur i de la pobresa fins a uns nivells insu-
portables socialment i econòmicament, i posa de ma-
nifest la necessitat de superar les polítiques d’austeritat 
i promoure la reactivació de l’economia i la creació 
d’ocupació, especialment als països del sud d’Europa, 
que es troben en situació de recessió econòmica. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer arribar a la Comissió Europea el posicionament 
clarament contrari a la política d’austeritat.
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b) Impulsar la modificació de l’impost sobre successi-
ons per a incrementar-ne la progressivitat i el potencial 
recaptatori.

c) Impulsar la creació de nous impostos ambientals 
que gravin les activitats més contaminants i impulsar 
comportaments més sostenibles per a arribar als ni-
vells de l’entorn europeu.

d) Impulsar un pla per a combatre el frau fiscal.

e) Sol·licitar a la Sindicatura de Comptes que presenti 
anualment al Parlament un informe sobre l’endeuta-
ment del sector públic de la Generalitat, que inclogui, 
en el marc de la normativa vigent, entre altres dades, 
l’evolució de l’endeutament, les motivacions dels prés-
tecs i llurs condicions (tipus d’interès, termini d’amor-
tització, etc.) i els creditors, i també els objectius i les 
condicions dels contractes dels crèdits finalistes i dels 
finançaments específics.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre els efectes de 
la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea relativa als desnonaments per 
execució hipotecària
Tram. 300-00020/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Interpel·lació al Govern sobre el cost de l’ac·
cés a les targetes sanitàries i la sostenibilitat 
del sistema sanitari
Tram. 300-00021/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Interpel·lació al Govern sobre el procés de 
privatització d’Aigües Ter Llobregat
Tram. 300-00022/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Interpel·lació al Govern sobre els processos 
de concertació amb els agents econòmics, 
socials i polítics amb relació a la situació de 
Catalunya i les possibles sortides de la crisi
Tram. 300-00023/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Interpel·lació al Govern sobre la política de 
foment de l’emprenedoria i de suport a la 
petita i mitjana empresa
Tram. 300-00024/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa
Tram. 300-00025/10

Substanciació

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 

INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges sobre la po·
bresa infantil a Catalunya
Tram. 360-00008/09

Debat de l’Informe en la Comissió

La Comissió de la Infància ha debatut l’Informe en la 
sessió núm. 3, tinguda el 09.04.2013, DSPC-C 69.
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1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit·
zació 20/2012, referent a l’Ajuntament de 
l’Ametlla del Vallès, requalificacions urba·
nístiques de la finca Els Avellaners de Can 
Plandolit i les possibles compensacions 
econòmiques que van comportar
Tram. 258-00026/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 3, tinguda el 09.04.2013, 
DSPC-C 68.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza·
ció 21/2012, referent a la Universitat Rovira i 
Virgili, despeses de personal, corresponent 
al 2010
Tram. 258-00027/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 3, tinguda el 09.04.2013, 
DSPC-C 68.

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 reglament del Par·
lament Europeu i del Consell pel qual s’es·
tableix un règim d’intercanvis aplicable a 
determinades mercaderies resultants de la 
transformació de productes agrícoles
Tram. 295-00021/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del 
Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla·
ment Europeu i del Consell per la qual s’es·
tableix un marc per a l’ordenació de l’espai 
marítim i la gestió integrada de les costes
Tram. 295-00027/10

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural, 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 relatiu a la co·
municació a la Comissió dels projectes d’in·
versió en infraestructures energètiques a la 
Unió Europea i pel qual se substitueix el Re·
glament 617/2010 del Consell
Tram. 295-00030/10

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 modificada de la Directi·
va del Parlament Europeu i del Consell rela·
tiva a la transparència de les mesures que 
regulen els preus dels medicaments d’ús hu·
mà i llur inclusió en l’àmbit dels sistemes pú·
blics d’assegurança de malaltia
Tram. 295-00031/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Salut, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 8, tinguda el 
10.04.2013, DSPC-P 11, ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa le-
gislativa resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 4, tinguda el 04.04.2013, DSPC-C 65.

Proposta de resolució sobre el personal de 
les oficines de l’Agència de Suport a l’Em·
presa Catalana a l’exterior
Tram. 250-00106/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació en la sessió núm. 4, tinguda el 
05.04.2013, DSPC-C 66.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació en la sessió núm. 4, tinguda el 
05.04.2013, DSPC-C 66.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació en la sessió núm. 4, tinguda el 
05.04.2013, DSPC-C 66.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu-
ropea i Cooperació en la sessió núm. 4, tinguda el 
05.04.2013, DSPC-C 66.

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

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 10228).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.04.2013.
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2.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co·
missió d’investigació sobre els casos d’espi·
onatge polític
Tram. 252-00007/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 8, 
tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre les propostes en matèria de polí·
tica tributària
Tram. 302-00015/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 8, 
tinguda l’11.04.2013, DSPC-P 12.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre la política d’acció exterior
Tram. 302-00016/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 8, 
tinguda l’11.04.2013, DSPC-P 12.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre la informació relativa al deute de 
la Generalitat
Tram. 302-00017/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 8, 
tinguda l’11.04.2013, DSPC-P 12.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre les sentències dels tribunals en 
matèria educativa
Tram. 302-00018/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 8, 
tinguda l’11.04.2013, DSPC-P 12.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 10800).
Pròrroga: 1 dia hàbil (de l’11.04.2013 a l’11.04.2013).
Finiment del termini: 12.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 11.04.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 10975).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2013.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relaci·
ons de consum en l’àmbit de crèdits i prés·
tecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori 
de serveis públics de consum
Tram. 200-00003/10

Text presentat
Reg. 10225 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta dels consellers d’Empresa i Ocupació i de 
Justícia s’aprova l’Avantprojecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 

les persones consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum, i s’acorda pre-
sentar-lo al Parlament.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo-
na, el 26 de febrer de 2013.

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció 
de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum

Preàmbul

L’augment en la taxa d’execucions hipotecàries des de 
l’inici de la crisi financera mundial l’any 2007 fa con-
venient impulsar una sèrie de mesures que millorin la 
situació de les persones consumidores en l’àmbit dels 
préstecs hipotecaris, especialment si es tracta de l’ad-
quisició de l’habitatge habitual.

La reforma modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, 
del Codi de consum de Catalunya, en ús de la compe-
tència en matèria de consum que l’article 123 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat 
i d’acord amb les previsions dels articles 28, 34 i 49 del 
mateix Estatut, en el marc de l’article 51 de la Consti-
tució, en relació amb l’activitat financera de les caixes 
d’estalvis i de les entitats de crèdit, a què es refereixen 
els articles 120.2 i 126.3 de l’Estatut, respectivament.

La iniciativa segueix les orientacions marcades per di-
versos projectes europeus relatius a la matèria com ara 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del 
Consell sobre els contractes de crèdit per a béns im-
mobles d’ús residencial, 

Aquesta reforma cerca augmentar les garanties de la 
persona consumidora en la contractació de crèdits o 
préstecs hipotecaris, la qual cosa implica la regulació 
del contingut de la publicitat, la informació precon-
tractual, el deure d’anàlisi de la solvència de la perso-
na consumidora i el deure, tant de les entitats finance-
res i de crèdit com del notari o notària que hi intervé, 
de fer comprensible per a la persona consumidora les 
implicacions econòmiques i jurídiques de la concre-
ta transacció, especialment les conseqüències en cas 
d’impagament.

Es pretén la protecció de les persones consumidores 
deutores hipotecàries al llarg de l’iter contractual, des 
de la publicitat dels productes hipotecaris d’actiu, pas-
sant per la fase precontractual i per l’oferta fins arribar 
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a l’elevació a escriptura pública del préstec hipoteca-
ri. En aquest sentit, s’orienta l’actuació notarial com a 
garant de la legalitat de l’operació i del dret a la infor-
mació de la persona consumidora, s’especifica el con-
tingut mínim en la fase publicitària i precontractual, la 
verificació de la solvència del deutor/a, i la resta d’as-
pectes documentals i d’informació que han d’ajudar la 
persona consumidora a fer una elecció racional i res-
ponsable en relació amb la contractació o no del crèdit 
o préstec.

La reforma també possibilita que el deutor/a pugui 
comparar sempre, fins i tot des del moment de la pu-
blicitat, el crèdit hipotecari que se li ofereix amb pro-
ductes semblants del mateix oferent o d’un tercer, de 
manera que sempre pugui ser conscient del cost total i 
dels riscos reals de l’oferta.

S’introdueix també, en la línia de la tendència europea, 
l’obligació del prestamista d’esbrinar l’avaluació de la 
solvència del deutor/a hipotecari/ària consumidor/a fins 
al punt que, si no l’arriba a comprovar, no podrà con-
cedir-li el préstec o crèdit en les condicions prefixades.

La reforma també incorpora mesures per evitar clàu-
sules abusives en perjudici de la persona consumidora. 
Així, defineix que es consideren abusius els interessos 
de demora superiors a 2.5 vegades l’interès legal.

Finalment, amb la finalitat de simplificació adminis-
trativa i millora de l’eficàcia de les administracions 
públiques es reconverteix el Registre de serveis pú-
blics de consum en un Directori de serveis i funcions, 
responsabilitat de l’Agència Catalana del Consum, 
amb un caire menys formal i més àgil, però que manté 
l’objectiu originari d’informar a la ciutadania dels ser-
veis que es presten en matèria de consum.

Article 1

Aquesta Llei té per objecte la modificació de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Cata-
lunya, a fi de millorar la protecció i la informació de 
les persones consumidores en relació amb la subscrip-
ció de crèdits o préstecs hipotecaris, així com la subs-
titució del Registre de serveis públics de consum pel 
Directori de serveis públics de consum.

Article 2

S’afegeix un nou article a la Llei 22/2010, de 20 de ju-
liol, del Codi de consum de Catalunya, amb la redac-
ció següent: 

«Article 123-10. Crèdits o préstecs hipotecaris sobre 
l’habitatge

1. Les persones consumidores, les avalistes i els pos-
sibles tercers hipotecants relacionats amb el negoci de 
crèdit o de préstec hipotecari tenen dret a rebre per 
part dels notaris o notàries, almenys amb una antela-
ció de tres dies hàbils, i de manera que els sigui com-
prensible, tota la informació següent: 

a) El contingut de l’escriptura pública del contracte 
de crèdit o préstec hipotecari de l’habitatge i les se-
ves conseqüències jurídiques i econòmiques per a la 
persona consumidora, les persones avalistes i tercers 
hipotecants.

b) Els drets i obligacions que comporta el contracte 
de crèdit o préstec hipotecari, especialment les conse-
qüències d’una possible execució per impagament, de 
les fluctuacions del preu de mercat de l’habitatge i la 
possibilitat que les entitats de crèdit demanin amplia-
cions de garantia en determinats supòsits.

2. Els notaris o notàries, a més de comprovar que en 
les escriptures relatives a crèdits o préstecs hipotecaris 
sobre l’habitatge, no s’incloguin clàusules que hagin 
estat declarades nul·les judicialment, han de vetllar pel 
respecte dels drets que questa llei atorga a les persones 
consumidores que siguin deutores hipotecàries.»

Article 3

Es modifica l’article 126-11 de la Llei 22/2010, de 20 
de juliol, del Codi de consum de Catalunya, que queda 
redactat de la manera següent: 

«Article 126-11. Directori de serveis públics de con-
sum de Catalunya

1. Els serveis públics de consum que acompleixin les 
activitats en l’àmbit territorial de Catalunya han de 
formar part del Directori de serveis públics de con-
sum de Catalunya, amb finalitats informatives. Aquest 
Directori l’elabora i l’actualitza l’Agència Catalana del 
Consum i té caràcter públic.

2. Amb aquesta finalitat, els serveis públics de consum 
de Catalunya han de facilitar les dades necessàries a 
l’Agència Catalana del Consum, especialment, les fun-
cions que duen a terme d’entre les que estableixen les 
lletres a, b, c, d i e de l’article 126-10.1, juntament amb 
les altres dades que se’ls hi sol·licitin.»

Article 4

S’afegeix un nou article 132-4 a la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, amb la 
redacció següent: 

«Article 132-4. Crèdits o préstecs hipotecaris

1. Les administracions públiques catalanes, i de ma-
nera especial els serveis públics de consum, han de 
fomentar que, en els casos d’execució hipotecària de 
l’habitatge habitual com a conseqüència de l’incompli-
ment de la persona deutora, es dugui a terme un pro-
cediment de mediació, previ a qualsevol altre procedi-
ment judicial o la intervenció notarial.

2. Aquest procediment de mediació ha d’anar adreçat 
a cercar acords entre les parts que facin viable que la 
persona consumidora conservi la propietat de l’habi-
tatge i, subsidiàriament, la possibilitat de mantenir-ne 
l’ús i gaudi.»
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Article 5

S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 133-4 de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Cata-
lunya, amb la redacció següent: 

«5. Les administracions públiques catalanes, i especi-
alment els serveis públics de consum, han de promou-
re que les empreses que atorguen crèdits o préstecs hi-
potecaris sobre l’habitatge incloguin en les condicions 
generals o específiques l’adhesió a l’arbitratge de con-
sum.»

Article 6

S’afegeix un nou apartat a l’article 251-6 de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Cata-
lunya, amb la redacció següent: 

«4. En els contractes de crèdits i préstecs hipotecaris 
es consideren abusives les clàusules que incloguin un 
tipus d’interès de demora superior a 2,5 vegades l’inte-
rès legal del diner.»

Article 7

S’afegeix un nou títol al llibre II de la Llei 22/2010, de 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, amb la 
redacció següent: 

«Títol VI. Relacions de consum en matèria de crèdits o 
préstecs hipotecaris sobre habitatges

Capítol I. Disposicions generals

Article 261-1. Definicions

Als efectes d’aquest títol, s’entén per: 

a) Rehabilitació: el conjunt d’obres de caràcter general 
que milloren la qualitat pel que fa a les condicions de 
seguretat, funcionalitat, accessibilitat i eficiència ener-
gètica.

b) Prestamista: qualsevol persona física o jurídica que, 
de manera professional, concedeix o es compromet a 
concedir préstecs o crèdits hipotecaris, i queden inclo-
ses, per tant, les entitats financeres i de crèdit.

c) Intermediari de crèdit: persona física o jurídica di-
ferent del prestamista i que, en l’exercici de la seva ac-
tivitat comercial o professional i amb una remunera-
ció, hi intervé i ofereix a les persones consumidores la 
prestació del crèdit o préstec.

d) Servei accessori: tot servei ofert a la persona con-
sumidora pel prestamista o intermediari de crèdit junt 
amb el contracte de crèdit o préstec.

e) Avaluació de la solvència: l’avaluació de la capaci-
tat de la persona consumidora per fer front a les seves 
obligacions de deute.

Article 261-2. Àmbit d’aplicació

1. Les disposicions contingudes en aquest títol s’apli-
quen a les relacions de consum en matèria de crèdits i 

préstecs garantits mitjançant hipoteca sobre l’habitat-
ge, ja siguin destinats a la seva adquisició, o bé a la se-
va rehabilitació o la de l’immoble del qual forma part.

2. Les disposicions d’aquest títol en relació amb les 
persones consumidores en contractes de préstec o 
crèdit hipotecari s’estenen a les persones avalistes de 
l’operació de préstec o crèdit i, si escau, a les persones 
propietàries hipotecants.

3. Les previsions d’aquest títol s’entenen sens perjudici 
de les obligacions previstes a la resta de disposicions 
sobre la matèria, sempre que siguin més beneficioses 
per a les persones consumidores, així com a la legisla-
ció bàsica de l’Estat.

Capítol II. Obligacions d’informació prèvia

Article 262-1. Transparència en relació amb els con-
tractes

1. Els prestamistes o els intermediaris de crèdit han 
d’actuar honestament, professionalment i en el millor 
interès de les persones consumidores, quan concedei-
xin préstecs o crèdits hipotecaris a aquestes, o quan 
els prestin serveis d’intermediació o assessorament i, 
si escau, serveis accessoris.

2. Els prestamistes que formalitzin préstecs o crèdits 
hipotecaris han de lliurar a les persones consumidores 
que ho sol·licitin les condicions generals de la contrac-
tació que utilitzin en un format que pugui ser consultat 
en absència del prestamista i en un suport durador que 
en permeti l’emmagatzematge i reproducció posterior. 
Les persones consumidores no han d’afrontar cap des-
pesa ni assumir cap compromís per la seva recepció. 
Aquesta informació ha de ser accessible a la pàgina 
web dels prestamistes, si en disposen, i en els establi-
ments oberts al públic o oficines on prestin els seus 
serveis.

Article 262-2. Transparència en relació amb els preus

1. Els prestamistes i intermediaris de crèdit han d’in-
formar de les tarifes de comissions o compensacions i 
despeses repercutibles, incloses les referides a activi-
tats d’assessorament i, si escau, de la periodicitat amb 
què són aplicables. Aquesta informació s’ha de recollir 
en un document que s’ha de redactar de manera clara, 
concreta i fàcilment comprensible per a les persones 
consumidores.

2. Tota la informació prevista a l’apartat anterior ha 
d’estar disponible de manera gratuïta per a la perso-
na consumidora, en els taulers d’anuncis dels establi-
ments dels prestamistes i els intermediaris de crèdit, 
en llurs pàgines web i també en un document que pu-
gui ser lliurat a la persona consumidora en cas que 
aquesta ho sol·liciti.

3. Les comissions o compensacions i despeses reper-
cutides han de respondre a serveis efectivament pres-
tats o a despeses que s’hagin suportat. En cap cas es 
poden carregar comissions o despeses per serveis no 
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acceptats o sol·licitats en ferm i de manera expressa 
per la persona consumidora.

Article 262-3. Comunicacions comercials i publicitat

1. Les comunicacions comercials i publicitàries dels 
crèdits i préstecs hipotecaris han de ser clares, no en-
ganyoses, llegibles i, si escau, audibles. En cap cas po-
den generar en la persona consumidora falses expec-
tatives sobre la disponibilitat o el cost d’un préstec o 
crèdit, i li han de ser subministrades de manera com-
prensible i transparent, de manera que pugui conèixer 
els elements essencials per a poder comparar les dife-
rents ofertes existents.

2. En la publicitat i comunicacions comercials de les 
empreses i en els anuncis i ofertes exhibits en els seus 
establiments oberts al públic en els quals s’ofereixin 
préstecs o crèdits hipotecaris, s’ha d’informar almenys, 
de manera clara, concisa i destacada, del següent: 

a) Identitat del prestamista o l’intermediari de crèdit

b) Que el producte publicitat és un crèdit o préstec ga-
rantit per una hipoteca sobre un habitatge

c) El tipus d’interès, si aquest és fix, variable o referen-
ciat, més qualssevol xifra relacionada amb el cost del 
crèdit o préstec, i la taxa anual equivalent, mitjançant 
un exemple representatiu que contingui l’import total 
del crèdit, la durada del contracte, l’import de les quo-
tes i l’import total que haurà d’abonar la persona con-
sumidora.

d) Si la perfecció d’un contracte relatiu a serveis ac-
cessoris fos obligatòria per a obtenir el crèdit o préstec 
o per a obtenir-lo en les condicions ofertades, i el cost 
d’aquest servei no pogués determinar-se abans, aques-
ta obligació s’haurà d’esmentar clarament i destacada-
ment, juntament amb la taxa anual equivalent 

e) Advertiments clars sobre el risc de perdre l’habitatge 
i, si escau, d’altres béns del patrimoni en cas d’incompli-
ment dels compromisos derivats del contracte de crèdit.

Article 262-4. Informació prèvia al contracte de crèdit 
o préstec hipotecari

1. El prestamista o l’intermediari de crèdit, amb una 
antelació mínima de deu dies naturals a la formalitza-
ció del contracte i, si escau, abans que la persona con-
sumidora assumeixi qualsevol obligació derivada de 
l’oferta o del contracte de préstec o crèdit hipotecari, li 
ha de subministrar, de manera gratuïta, clara, comple-
ta i entenedora, com a mínim la informació següent: 

a) La identitat i el domicili del prestamista i la identifi-
cació de la persona responsable del préstec.

b) La finalitat per a la qual es podrà emprar el crèdit 
o préstec.

c) El dret de la persona consumidora a escollir notari 
o notària, que, només pot ser escollit pel prestamista si 
la persona consumidora no ho fa.

d) El dret de la persona consumidora a aportar una ta-
xació del bé immoble, que haurà de ser acceptada per 
l’entitat de crèdit, d’acord amb la legislació vigent.

e) Una descripció de les principals característiques del 
contracte de crèdit o préstec, que ha d’incloure la du-
rada del contracte, la descripció comparativa dels ti-
pus de crèdit disponibles amb una breu exposició de 
les característiques dels productes a tipus fix, a tipus 
referenciat i a un tipus variable; les corresponents im-
plicacions per a la persona consumidora, les diverses 
opcions existents per reemborsar el crèdit al presta-
dor, tot assenyalant el nombre, periodicitat i import de 
les quotes; si existeix la possibilitat de reembossament 
anticipat i la seva implicació en el preu del préstec o 
crèdit hipotecari i, si escau, una descripció de les con-
dicions a què estigui subjecte l’esmentat reembossa-
ment.

f) El preu total que ha de pagar la persona consumi-
dora incloent-hi el desglossament de totes les comis-
sions, càrregues i despeses, així com tots els impos-
tos i la taxa anual equivalent expressada mitjançant un 
exemple representatiu.

L’exemple representatiu ha d’incloure, almenys, les 
despeses desglossades d’impostos, taxes i altres que 
es puguin presentar en ocasió de la contractació del 
préstec hipotecari, com despeses de tramitació, taxa-
ció de la finca, comissió per cancel·lació d’hipoteques 
per amortitzacions anticipades parcials o totals. Tam-
bé s’hauran de fer constar, si n’hi han, quines seran les 
despeses en cas d’impagament.

g) Els advertiments següents: 

– Un advertiment que indiqui que el préstec o crèdit 
ofert està relacionat amb instruments o operacions que 
impliquen riscos especials per a la persona consumi-
dora, com ara,els increments en el tipus d’interès o el 
preu del préstec o crèdit hipotecari.

– Un advertiment sobre el risc de perdre l’habitatge 
en cas d’incompliment dels compromisos derivats 
del contracte de crèdit i, de no estar la responsabili-
tat limitada a la finca, l’advertiment que també podria 
perdre altres béns dels seu patrimoni fins a la quan-
tia deguda. En tot cas, la persona consumidora, a tra-
vés d’aquest advertiment, ha d’obtenir un coneixement 
adequat dels riscos associats al finançament d’aques-
tes operacions, amb especial referència al risc de tipus 
d’interès assumit.

– Un advertiment sobre els serveis accessoris, com ara 
els contractes d’assegurances o d’obertura de comptes 
corrents, que s’han de contractar, indicant si són obli-
gatoris o opcionals per a la persona consumidora, així 
com el cost real per a aquesta i les implicacions que 
per a ella puguin tenir.

– Un advertiment sobres les clàusules contractuals que 
generin més risc per a la persona consumidora.
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h) Les modalitats de pagament i d’execució.

i) La divisa en la qual es poden contractar els préstecs 
o crèdits, explicant les implicacions a la persona con-
sumidora de les conseqüències de fer-ho en una mone-
da que no és de curs legal a Catalunya.

j) La naturalesa i abast de la garantia o garanties del 
préstec o crèdit.

k) El dret a obtenir una oferta vinculant, la durada i 
les condicions. Informació relativa a qualsevol dret que 
puguin tenir les parts per resoldre el contracte anticipa-
dament d’acord amb la legislació que hi sigui aplicable 
i les condicions del contracte, incloses les compensaci-
ons que pugui contenir el contracte en aquest cas.

l) El tipus deutor i les condicions d’aplicació d’aquest 
tipus, els índex de referència aplicables al tipus deutor 
inicial, els recàrrecs aplicables i les condicions en què 
es poden modificar. També s’haurà d’especificar el ti-
pus d’interès de demora.

m) Un estudi de sensibilitat de les oscil·lacions en la 
quantia total del préstec per la persona consumidora 
en els préstecs o crèdits hipotecaris a tipus de referèn-
cia, amb la comunicació de l’import més alt i més baix 
que pot tenir la quota mensual al llarg del període pre-
vist d’amortització, prenent com a base la fluctuació 
que ha patit l’índex de referència, almenys, en els dar-
rers vint anys, amb els límits que es pretenguin fixar 
mitjançant clàusules sòl o sostre.

n) Les clàusules o contractes accessoris que poden al-
terar el tipus d’interès o preu del préstec o crèdit hi-
potecari, com les clàusules sòl i sostre, allò que cada 
una d’aquestes clàusules o contractes accessoris impli-
quen per a la persona consumidora, i la comparativa 
de l’onerositat del préstec amb i sense aquestes clàu-
sules o contractes.

o) Indicacions sobre els costos fiscals derivats de 
l’operació de préstec i sobre ajudes públiques atenent 
les qualitats del prestatari consumidor.

p) Els mitjans de reclamació i els sistemes de resolució 
extrajudicial de conflictes als quals pot tenir accés la 
persona consumidora.

2. La informació prevista en aquest article s’ha de 
prestar per escrit o en qualsevol suport de naturalesa 
duradora que permeti a la persona consumidora com-
parar fàcilment el producte ofert amb d’altres i que re-
culli la constància de la data de la recepció pel desti-
natari, al mateix temps que possibiliti una adequada 
conservació, reproducció i accés a la informació.

En qualsevol cas, s’entén que el prestamista o l’inter-
mediari de crèdit compleix amb les obligacions d’in-
formació previstes a l’apartat anterior si lliura a la 
persona consumidora degudament complimentat un 
model d’informació que s’hagi previst legalment o re-
glamentària per a aquesta finalitat.

Article 262-5. Taxació del bé i altres serveis accessoris

Quan el prestamista concerti o efectuï directament la 
prestació dels serveis preparatoris de l’operació en què 
la despesa sigui per compte de la persona consumi-
dora, ha d’indicar a la persona consumidora la iden-
titat dels professionals o entitats seleccionats a aquest 
efecte i les tarifes dels honoraris aplicables, i li ha de 
lliurar el servei contractat per l’empresa o prestat per 
aquesta, si el crèdit o préstec hipotecari no arriba a 
formalitzar-se, o una còpia en el cas contrari.

El prestamista ha de lliurar a la persona consumidora 
una còpia de l’informe de taxació si l’operació s’arriba 
a formalitzar, o l’original de l’informe, en cas contrari.

Article 262-6. Oferta vinculant

1. Una vegada obtinguda la taxació de l’immoble i, si 
escau, efectuades les oportunes comprovacions sobre la 
situació registral de la finca i un cop avaluada la sol-
vència del prestatari, els prestamistes estan obligats a 
lliurar per escrit una oferta vinculant de préstec o crèdit 
a la persona consumidora amb la informació prevista a 
l’article 262-4 i qualsevol altra que considerin rellevant, 
o bé a notificar-li la denegació del préstec o crèdit.

S’entén complerta l’obligació prevista en aquest apar-
tat en el cas que lliuri a la persona consumidora degu-
dament complimentat un formulari normalitzat apro-
vat mitjançant una disposició legal o reglamentària.

2. L’oferta ha de ser signada per un representant del 
prestamista i, llevat que hi hagi circumstàncies extra-
ordinàries o no imputables a aquest últim, té un termi-
ni de validesa no inferior a catorze dies naturals des de 
la data de lliurament.

3. En el document que contingui l’oferta vinculant s’ha 
de fer constar de manera destacada el dret de la perso-
na consumidora, en cas que accepti l’oferta, a exami-
nar, amb una antelació mínima de tres dies, el projec-
te de document contractual o escriptura pública en el 
despatx del notari o notària autoritzant

Article 262-7. Accessibilitat a la informació i als docu-
ments preceptius

Tota la informació i documents que obligatòriament 
ha de donar el prestamista a la persona consumidora 
per dur a terme el procés de contractació, han de ser 
accessibles per a la persona amb discapacitat mitjan-
çant el sistema o mitjà de suport més adequat o neces-
sari per a tal efecte.

Capítol III. Altres obligacions

Article 263-1. Explicacions adequades

1. Els prestamistes i, si escau, els intermediaris de crè-
dit han de facilitar a la persona consumidora les ex-
plicacions adequades i comprensibles sobre els crèdits 
o préstecs i sobre tots els possibles serveis accessoris 
que s’ofereixin, amb la finalitat que la persona consu-
midora pugui valorar si els esmentats crèdits o prés-
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tecs s’adapten a les seves necessitats i a la seva situació 
financera.

2. Les explicacions han d’incloure informació perso-
nalitzada sobre les característiques dels crèdits oferts 
i els termes de la informació precontractual que s’han 
de facilitar d’acord amb els articles anteriors així com 
de les conseqüències que la celebració del contracte 
pugui tenir per a la persona consumidora, sense for-
mular-hi cap recomanació.

Article 263-2. Avaluació de la solvència de la persona 
consumidora 

Abans de concedir el crèdit o préstec hipotecari, el 
prestamista o l’intermediari de crèdit ha d’avaluar la 
solvència de la persona consumidora tenint en compte 
com a criteris, entre d’altres, els ingressos presents i 
futurs, els estalvis, els deutes i els compromisos finan-
cers de la persona consumidora, d’acord amb la infor-
mació subministrada per aquesta.

Si amb posterioritat a la celebració del contracte de 
crèdit o préstec hipotecari, es preveu un augment sig-
nificatiu de l’import total del crèdit atorgat, s’ha d’ac-
tualitzar la informació financera sobre la persona 
consumidora i s’ha de tornar a fer l’avaluació de la sol-
vència, de la manera prevista a l’apartat anterior.

En el supòsit que l’avaluació de solvència de la perso-
na consumidora fos negativa, el prestamista ho haurà 
de posar en coneixement de la persona consumidora 
d’una manera immediata i sense cap cost per aquesta, 
advertint-la de les dificultats de concedir el crèdit en 
les condicions analitzades.»

Article 8

Es modifica l’apartat primer de l’article 321-1 de la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, que queda redactat de la manera següent: 

«Article 321-1. La inspecció i el control de mercat

1. L’Administració de la Generalitat i les administraci-
ons locals, en l’àmbit de les competències respectives 
i d’acord amb les funcions que es recullen en el Direc-
tori de serveis públics de consum de Catalunya, han 
de dur a terme les actuacions d’inspecció i control ne-
cessàries per a garantir que les empreses i els establi-
ments que produeixen, distribueixen o comercialitzen 
béns o serveis, fins i tot els serveis de la societat de la 
informació, compleixin els deures, les prohibicions i 
les limitacions que estableix la normativa dels diver-
sos sectors d’activitat econòmica, l’incompliment de la 
qual pot lesionar els interessos generals de la persona 
consumidora protegits per aquesta Llei.»

Article 9

S’afegeixen dues noves lletres a l’article 331-4 de la 
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya, amb la redacció següent: 

«r) Incomplir les obligacions respecte a les explicaci-
ons adequades en matèria de crèdits o préstecs previs-
tes a l’article 263-1.

s) Incomplir les obligacions d’avaluar la solvència de 
la persona consumidora en matèria de crèdits o prés-
tecs previstes a l’article 263-2.»

Article 10 

Es dóna una nova redacció a la lletra c) de l’apartat 
primer de l’article 332-3 de la Llei 22/2010, de 20 de 
juliol, del Codi de consum de Catalunya amb el con-
tingut següent: 

«c) Els apartats a) i s) de l’article 331-4.»

Disposició derogatòria. Derogació de la lletra 
d) de la Disposició final segona de la Llei 
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya.

Es deroga la lletra d) de la disposició final segona, de 
la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de 
Catalunya.

Disposició final 

S’autoritza al Govern de la Generalitat perquè, en el ter-
mini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
aprovi un Text refós que inclogui el contingut d’aques-
ta Llei, així com de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del 
Codi de consum de Catalunya, i les seves modificacions.

El Text refós ha de comprendre la regularització, 
l’aclariment i l’harmonització d’aquestes lleis.

Antecedents del Projecte de llei

– Informe previ a l’aprovació per part del Govern de la 
Generalitat del text del Projecte de llei.

– Informe jurídic previ a l’aprovació per part del Go-
vern del Projecte de llei.

– Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits 
i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis pú-
blics de consum.

– Certificat del secretari general del Departament 
d’Empresa i Ocupació.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.
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3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Retirada de l’esmena a la totalitat

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10564).

Coneixement: Presidència del Parlament, 10.04.2013.

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 8, tinguda el 10.04.2013, DSPC-P 11.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 19.02.2013.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 16.04.2013 al 22.04.2013).
Finiment del termini: 23.04.2013; 09:30 h.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10774); Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 10801).
Pròrroga: 1 dia hàbil (de l’11.04.2013 a l’11.04.2013).
Finiment del termini: 12.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 11.04.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10961).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2013.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10775); Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 10802).
Pròrroga: 1 dia hàbil (de l’11.04.2013 a l’11.04.2013).
Finiment del termini: 12.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 11.04.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10962).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2013.

Proposició de llei de reforma de l’impost de 
successions i donacions
Tram. 202-00020/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10776); Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 10803).
Pròrroga: 1 dia hàbil (de l’11.04.2013 a l’11.04.2013).
Finiment del termini: 12.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 11.04.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10963).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2013.
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Proposició de llei d’horaris comercials i de·
terminades activitats de promoció
Tram. 202-00026/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10711).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada,  
3 dies hàbils (del 12.04.2013 al 16.04.2013).
Finiment del termini: 17.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 11.04.2013.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 7367 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7367)

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

Del punt 1

«1. Promoure des de l’empresa pública Banc de Sang 
i Teixits a Girona, amb la Federació catalana de do-
nants de sang, les associacions gironines, els delegats/
delegades i els voluntaris, un pla d’acció regional per 
recuperar els nivells de donació de l’any 2010 i poder 
contribuir a la suficiència en les necessitats dels recep-
tors a nivell de Catalunya.»

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

Del punt 2

«2. Impulsar, durant els anys 2013/2014, una campa-
nya de donació de sang a les comarques gironines, 
amb especial utilització de les noves tecnologies al ser-
vei de la promoció de la donació de sang i estendre el 
programa d’Aprenentatge i Servei sobre la donació de 
sang a l’àmbit escolar.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7135; 7369; 7410 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7135)

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

Del punt 1

«1. Establir un calendari per a la construcció d’un 
Centre d’Atenció Primària a la zona de la Balàfia Nord 
i un altre CAP al barri de Magraners, tots dos a la ciu-
tat de Lleida.»

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

Del punt 2

«2. Establir, paral·lelament a l’elaboració del calenda-
ri, el contactes necessaris per a la cessió i/o adquisició 
dels solars o els espais adients per a la construcció del 
CAP a la zona de la Balàfia Nord i al barri de Magra-
ners de Lleida.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7369)

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 valorar, d’acord amb les necessitats assis-
tencials i l’evolució demogràfica, les necessitats de 
construcció d’un Centre d’Atenció Primària al barri 
de Pardinyes i un altre CAP al barri de Magraners de 
Lleida.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7410)

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

De tot el text. Nova redacció

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

1. Finalitzar les obres del CAP «11 de setembre» pels 
barris de Balàfia i Pardinyes.

2. Mantenir el consultori al barri de Magraners.»

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un servei d’urgències de pediatria perma·
nent al Prat de Llobregat
Tram. 250-00110/10

Esmenes presentades
Reg. 7380 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7380)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir l’atenció d’urgències les 24 hores 
del dia tots els dies de la setmana a la població pedià-
trica del Prat de Llobregat amb els recursos més adi-
ents d’acord amb el Mapa sanitari, sociosanitari i de 
salut pública.»

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

Esmenes presentades
Reg. 7136; 7381 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7136)

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

1. A crear una Comissió de seguiment per tal d’avalu-
ar la supressió d’aquest servei amb les parts afectades 

del territori. Aquesta comissió, entre altres funcions, 
ha d’avaluar la situació dels equips d’emergències del 
Solsonès i ha de proposar mesures.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7381)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir l’atenció continuada de la comarca 
del Solsonès amb els recursos més adequats a cada cas 
i amb la capacitat de resolució adient, assegurant la 
màxima coordinació a través del servei 061 CatSalut 
Respon.»

Proposta de resolució sobre la regularitza·
ció de la paga extraordinària no satisfeta als 
empleats públics
Tram. 250-00117/10

Esmenes presentades
Reg. 7384; 7822 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEF, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7384)

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

Del punt 2

«2. Iniciar el procediment i els tràmits corresponents 
per a la regularització de la paga extraordinària no sa-
tisfeta als empleats públics per als dies meritats fins 
l’entrada en vigor del RDL 20/2012.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 7822)

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 2

«2. Si els resultats de l’estudi i valoració de la sentèn-
cia citada així ho determinen, iniciar el procediment i 
els tràmits corresponents per a la regularització de la 
paga extraordinària no satisfeta als empleats públics 
per als dies meritats fins l’entrada en vigor del RDL 
20/2012.»
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Proposta de resolució sobre la creació d’una 
taula per a la concertació en el sistema sa·
nitari i l’impuls d’un pla per a garantir la qua·
litat de l’assistència en els centres hospita·
laris
Tram. 250-00123/10

Esmenes presentades
Reg. 7386; 7408 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7386)

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

Del punt 1

«1. Garantir i promoure la participació de tots els sec-
tors implicats en el sistema sanitari a través del Con-
sell de Salut del Servei Català de la Salut, d’acord amb 
la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de 
Catalunya.»

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

Del punt 2

«2. Garantir la qualitat de l’assistència en els centres 
hospitalaris i de la resta del sistema sanitari, assegu-
rant l’adequada dotació de recursos en els centres, tot 
impulsant alhora mecanismes de millora de l’eficàcia i 
l’eficiència per aconseguir la sostenibilitat del sistema 
sanitari.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7408)

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

Del punt 1

«1. Iniciar, en el termini de sis mesos, [...] sindicats, grups 
polítics amb representació parlamentària, patronals, dels 
professionals a través dels òrgans col·legiats, de les per-
sones usuàries, organitzacions de consumidors, associ-
acions de pacients i familiars [...] ajuntaments, entitats 
municipalistes i experts per consensuar les mesures 
d’eficiència de l’assistència sanitària [...]».

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a la transparència en la despe·
sa i els resultats dels proveïdors del sistema 
sanitari
Tram. 250-00124/10

Esmenes presentades
Reg. 7387; 7407 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7387)

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

Del punt 1

«1. Fer públics, a través de la pàgina web del Departa-
ment de Salut, els convenis i concerts del Servei Cata-
là de la Salut amb els diferents proveïdors dels sistema 
sanitari així com qualsevol altra quantitat transferi-
da per qualsevol motiu (subvenció, conveni específic, 
etc).»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 7407)

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

Al punt 1

«1. [...] darrers cinc anys, indicats en el Decret 
170/2010, de 16 de novembre, de regulació del siste-
ma de pagament dels convenis i contractes de gestió de 
serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la 
Salut. [...].»
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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

Esmenes presentades
Reg. 9996 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9996)

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

Del punt 2

«2. Mantenir el caràcter plenament públic de la gestió 
dels centres d’atenció primària de l’ICS.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10016; 10032; 10050 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10016)

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

Del punt 1

«1. Continuar treballant per mantenir la continuïtat 
del Projecte de Promoció Escolar del poble gitano bus-
cant la implicació de les entitats i els municipis que 
han fet possible que aquest curs s’implementi en 10 
municipis.»

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

Del punt 2

«2. Donar compliment a l’acord de planificació esta-
blert a la ciutat de Cerdanyola, atenent a l’evolució de-
mogràfica i les necessitats d’escolarització del muni-
cipi.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10032)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

D’un nou punt 1

1. El Parlament de Catalunya manifesta que la conti-
nuïtat del projecte de promoció escolar del poble gita-
no inclòs en el Pla Integral del Poble Gitano és impres-
cindible per garantir la igualtat d’oportunitats i l’èxit 
escolar dels infants i adolescents gitanos.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

El punt 1 passa a ser 2

2. Garantir la continuïtat dels projecte Promoció Es-
colar del poble gitano pels propers cursos i en tots els 
nivells educatius amb el nombre de professionals i 
ajuntaments vinculats, sigui amb recursos dels depar-
taments d’Ensenyament i de Benestar Social i Família, 
sigui amb recursos d’obra social de les caixes, ens lo-
cals i altres organismes.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10050)

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

De un nuevo punto 3

«3) Incloure en els pressupostos de la Generalitat per 
l’any 2013 la corresponent una dotació pressupostària 
específica per garantir el compliment dels compromi-
sos inclosos en els dos punts anteriors de la proposta.»
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Proposta de resolució sobre la prohibició de 
prospeccions i explotacions d’hidrocarburs 
no convencionals per mitjà de fracturació hi·
dràulica
Tram. 250-00140/10

Esmenes presentades
Reg. 9977; 10051 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9977)

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

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

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’autorit-
zació.

2. Informar a les administracions locals, entitats i or-
ganitzacions de la societat civil i forces polítiques de 
les comarques afectades de les conclusions de l’infor-
me que redactarà el Grup de Treball sobre l’Extracció 
d’Hidrocarburs per Fractura Hidràulica, creat pel Go-
vern, i que ha de valorar l’estat de coneixement sobre 
les oportunitats i els riscos associats a l’explotació 
d’aquesta font d’hidrocarburs no convencionals, deter-
minar les accions necessàries per a garantir que la Ge-
neralitat de Catalunya sigui l’autoritat que adopta les 
decisions públiques en aquesta matèria i plantejar les 
recomanacions al govern de Catalunya sobre el posici-
onament a adoptar.

3. Creació d’una subcomissió específica per l’estudi so-
bre 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.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10051)

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

«El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a informar por escrito, en un plazo no supe-
rior a una semana desde la publicación de la aproba-
ción de esta propuesta, a los portavoces de los grupos 
parlamentarios, así como a los ayuntamientos afec-

tados, de los requisitos medioambientales, sociales y 
económicos, previos a la concesión de los permisos de 
investigación, exigidos a las empresas interesadas, en 
relación a la prospección y explotación de hidrocarbu-
ros no convencionales en territorio catalán, así como 
de las acciones llevadas a cabo por la Generalitat en 
relación a la supervisión administrativa del cumplimi-
ento de estas condiciones.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9991; 10033 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9991)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a tramitar un pagament mensual al Consell 
Comarcal del Garraf i a la resta de Consells Comar-
cals pels conceptes de beques menjador i transport es-
colar.» 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10033)

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

«El Parlament insta el Govern a

1. Fer efectius prioritàriament els pagaments pendents 
per beques menjador i transport escolar amb el Con-
sell Comarcal del Garraf.
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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

Esmenes presentades
Reg. 9999 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9999)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a assegurar el bon funcionament del sistema 
d’atenció telefònica en el servei de programació de vi-
sites.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9995 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9995)

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

Del punt 1

«1. Implantar progressivament a tot Catalunya, du-
rant el període 2013-2017, el cribratge poblacional de 
càncer de colon-recte, mitjançant test de sang oculta a 
femta a homes i dones entre 50 a 69 anys, i colonoscò-
pia posterior en cas de positiu.»

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

Del punt 2

«2. Presentar en el període d’un mes el un calendari 
territorialitzat per regions i sectors per la seva implan-
tació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9997 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9997)

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

Del punt 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir el funcionament del servei d’he-
modinàmica 12 hores al dia i 7 dies a la setmana als 
hospitals Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de 
Tarragona i Josep Trueta de Girona i a analitzar, en 
base als resultats obtinguts i d’acord amb criteris cien-
tífics i d’equitat de resultats, la planificació d’aquests 
recursos per a l’atenció als infarts cardíacs.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10008 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10008)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a fer efectius de manera immediata els pa-
gaments dels deutes que els diferents departaments 
de la Generalitat de Catalunya tenen amb les entitats 
VIH/sida, corresponents a les subvencions de l’any 
2012 d’acord amb les disponibilitats de tresoreria.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a que com a mínim el 2013 es pugui man-
tenir la mateixa dotació pressupostària total que en el 
2012 per a la convocatòria de subvencions del Depar-
tament de Salut adreçada a les entitats sense afany de 
lucre de lluita contra el VIH/sida.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9828; 10010 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 9828)

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 elaborar un Pla d’Atenció Sanitària per la 
comarca del Ripollès, a presentar en el termini d’un 
mes, consensuat conjuntament entre el Departament 
de Salut, els alcaldes de la comarca i el consell comar-
cal del Ripollès (Govern territorial de Salut), les enti-
tats proveïdores i els professionals, i debatut amb les 
associacions i plataformes ciutadanes. Aquest nou Pla 
ha de contemplar com es cobreix l’atenció urgent, el 
transport sanitari, l’atenció especialitzada –inclosa la 
salut mental i sociosanitària– presencial i consultiva a 
tots els centres d’atenció primària de la comarca (es-
pecialment al CAP Ripoll); i com es garanteix la màxi-
ma resolució amb qualitat i accessibilitat a l’Hospital 
comarcal de Campdevànol, potenciant el treball i ges-
tió compartida amb els Hospitals de Vic i Olot i amb el 
suport de l’Hospital Josep Trueta de Girona.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10010)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a desplegar el Pla de Salut de la Regió Sanità-
ria de Girona elaborat amb la participació de les ins-
titucions, col·legis professionals, entitats proveïdores i 

associacions d’usuaris, així com el Pacte d’Accessibi-
litat i Resolució acordat amb les entitats proveïdores, 
que permet millorar la qualitat i l’eficiència de l’aten-
ció, l’accessibilitat, el nivell de resolució dels serveis i 
la satisfacció de la ciutadania, a la comarca del Ripo-
llès i al conjunt de la regió sanitària.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’Institut Assistència Sanitària de Girona
Tram. 250-00147/10

Esmenes presentades
Reg. 9829; 10009 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 9829)

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: 

1. Garantir la continuïtat de l’empresa pública Insti-
tut Assistència Sanitària a Girona, de manera que pu-
gui proporcionar els serveis amb la qualitat necessària 
consolidant els recursos humans i materials disponi-
bles.»

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

De refosa dels punts 2, 3, 4 i 5 en un únic punt 2

«2. Presentar, en el termini de tres mesos: 

a. El Pla de cooperació territorial entre IAS i ICS a la 
Regió sanitària de Girona.

b. La proposta de reformes i prova pilot de l’Institut 
Català de la Salut a Girona, descartant la fragmenta-
ció i propiciant l’autonomia de gestió de l’atenció pri-
mària i l’Hospital.

c. Un document que concreti l’assignació pressupos-
tària per a l’any 2013 a la Regió Sanitària de Girona, 
concretant el pressupost assignat a cada empresa pro-
veïdora i a l’ICS.

d. Les decisions del Govern entorn del nou Hospital 
Josep Trueta i el seu Campus de Salut (assistencial, do-
cent, de recerca i d’activitat econòmica).»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10009)

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

Del punt 2

«2. Presentar el Pacte d’Accessibilitat i Resolució 
(PAR) a nivell del sector Gironès-Pla Estany-Selva in-
terior i de la Regió sanitària de Girona als òrgans de 
participació regional previstos a la Llei d’Ordenació 
Sanitària de Catalunya.»

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

Del punt 3

«3. Presentar el projecte de reformulació de l’Institut 
Català de la Salut a Girona, que propicia l’autonomia 
de gestió de l’atenció primària i l’Hospital.»

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

Del punt 5

«5. Presentar, abans de l’aprovació del Projecte de llei 
de Pressupostos de la Generalitat pel 2013, les decisi-
ons del Govern entorn del nou Hospital Josep Trueta i 
el seu Campus de Salut (assistencial, docent, de recer-
ca i d’activitat econòmica).»

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

Esmenes presentades
Reg. 10020 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10020)

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

Dels punts 1 i 2

«1. Continuar treballant, d’acord amb el que estableix 
la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
per garantir i mantenir la coordinació necessària i els 
recursos destinats al Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL) per tal d’assolir els objectius i la 
planificació de les seves activitats, especialment els 

cursos de català de nivell bàsic i intermedi i es pugui 
garantir una oferta estable de formació de llengua ca-
talana dels nivells intermedi i suficiència.»

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

Del punt 3

«3. Continuar cooperant amb els departaments com-
petents en matèria de formació d’adults i d’immigra-
ció, i el Consorci per a la Normalització Lingüística, 
per a la detecció i tractament dels casos d’analfabe-
tisme, especialment entre la població immigrada, fa-
se prèvia imprescindible, en molts casos, per poder 
aprendre la llengua catalana amb garanties.»

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

Dels punts 4 i 5

«4. Informar la comissió de Cultura i Llengua del Par-
lament de Catalunya de les conclusions del Pla direc-
tor un cop aquestes hagin estat valorades pels òrgans 
corresponents del Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL) i n’hagin emès el seu informe.»

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

Del punt 6

«6. Mantenir el desenvolupament dels objectius i la 
tasca del Consorci per a la Normalització Lingüística 
(CPNL).»

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

Esmenes presentades
Reg. 9830; 9998 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 9830)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del punt 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Recuperar el servei de salut mental (atenció psiqui-
àtrica) que es venia realitzant en el CAP de Badia del 
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Vallès, en les condicions que es venia realitzant fins al 
moment de la reducció, tan aviat com les disponibili-
tats pressupostàries ho permetin.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Del punt 2

2. Recuperar plenament el servei d’urgències noctur-
nes de 20 h a 8 h, tan aviat com les disponibilitats pres-
supostàries ho permetin.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9998)

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

Del punt 1

«1. Mantenir el servei de salut mental (atenció psiqui-
àtrica) amb les mateixes prestacions assistencials al 
CAP de Badia del Vallès.»

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

Del punt 2

«2. Garantir l’atenció continuada i urgent a la pobla-
ció de Badia del Vallès amb els recursos més adequats 
a cada cas i amb la capacitat de resolució adient.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9831; 10000 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 9831)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del punt 1

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

1. Que el centre d’atenció primària de Badia del Vallès 
torni a ser un centre d’atenció continuada les 24 hores 
i que es reconsideri la reducció del servei d’ambulàn-

cies, tan aviat com les disponibilitats pressupostàries 
ho permetin.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10000)

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

Del punt 1

«1. Garantir l’atenció continuada i urgent a la pobla-
ció de Badia del Vallès amb els recursos més adequats 
a cada cas i amb la capacitat de resolució adient.»

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

Del punt 2

«2. Realitzar un seguiment de l’atenció sanitària a 
aquesta població, tot informant a l’Ajuntament de Ba-
dia del Vallès i als professionals de la Salut.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9832; 10002 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 9832)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a reobrir 
el servei d’urgències nocturnes del CAP Jaume I, de 
Montcada i Reixac, tan aviat com les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10002)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ga-
rantir l’atenció urgent i continuada a la població de 
Montcada i Reixac amb els recursos més adequats a 
cada cas i amb la capacitat de resolució adient.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 6274 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
6274)

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

De tres nous punts al final del text

«– Exigir al Ministerio de Fomento que transfereixi a 
la Generalitat de Catalunya els imports compromesos i 
pendents de invertir en la millora del sistema operatiu, 
les instal·lacions i les infraestructures ferroviàries per 
les que transcorre el servei de rodalies de Catalunya.

– Presentar, en el termini màxim de dos mesos, un pla 
d’inversions i actuacions específic per la millora del 
sistema operatiu, les instal·lacions i les infraestructu-
res ferroviàries de Catalunya, amb el pressupost cor-
responent, amb el compromís de destinar-hi, com a mí-
nim, la totalitat dels recursos que amb aquesta finalitat 
li siguin transferits per l’administració de l’Estat.

– Exigir a l’Administració central de l’Estat i a ADIF 
que transfereixi a la Generalitat de Catalunya la titu-
laritat de les estacions ferroviàries existents a Catalu-
nya, amb els recursos pressupostaris pertinents.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10025; 10034 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10025)

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, d’acord amb les disponibilitats 

pressupostàries futures, la progressió del conjunt de 
les obres d’ampliació de les autopistes C-58 i C-16 entre 
la B-30 (Cerdanyola del Vallès) i la B-40 (Terrassa).»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10034)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern que, en 
funció de les disponibilitats pressupostàries, programi 
el conjunt de les obres d’ampliació de les autopistes 
C-58 i C-16 entre la B-30 (Cerdanyola) i la B-40 (Ter-
rassa), per tal que es puguin posar en servei.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a exigir el Govern de l’Estat els recursos eco-
nòmics pendents de la disposició addicional tercera de 
l’Estatut.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9833; 9982 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 9833)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a exe-
cutar amb celeritat les obres del centre de telecomu-
nicacions del coll de Bucs per a donar cobertura im-
mediata de televisió digital terrestre, telefonia mòbil i 
banda ampla als veïns de Beget, Rocabruna i Font-ru-
bí, a Camprodon (Ripollès), quan hi hagi disponibilitat 
pressupostària.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9982)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a executar amb celeritat a fer una previsió, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, per a 
realitzar les obres de la torre de comunicacions a Coll 
de Bucs per donar servei de TDT, telefonia mòbil i 
banda ampla als nuclis de Camprodon (Beget, Roca-
bruna, Font-Rubí, Bolòs i Salarsa) i comunicar-ho als 
Ajuntaments afectats.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10015; 10052 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10015)

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

«El Parlament insta al Govern a planificar les neces-
sitats de places escolars d’educació secundària obliga-
tòria al municipi de Polinyà per tal de decidir el pro-
jecte més necessari per al municipi, amb diàleg amb 
l’Ajuntament i amb la comunitat educativa.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10052)

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

«El Parlament insta el Govern a continuar amb els trà-
mits per a la construcció de l’Institut-Escola a Polinyà, 
garantint la dotació pressupostària corresponent als 
pressupostos de la Generalitat per l’any 2013.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10012; 10080 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10012)

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

Del punt 2

«2. Incloure en el Projecte de Llei dels Pressupostos de 
la Generalitat de l’exercici 2013 la licitació i construc-
ció del centre d’educació infantil i primària els Quatre 
Vents de Canovelles.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10080)

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

2. Consensuar amb l’Ajuntament i la resta de la comu-
nitat educativa de Canovelles el calendari d’execució 
de les obres compromeses de l’escola Els Quatre Vents 
en funció de les disponibilitats pressupostàries.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’institut del barri de 
Cappont, de Lleida
Tram. 250-00159/10

Esmenes presentades
Reg. 10013; 10035 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10013)

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

De tota la proposta

«El Parlament insta al Govern a dur a terme la cre-
ació d’un nou institut al barri de Cappont de la ciu-
tat de Lleida, quan les necessitats d’escolarització que 
es puguin produir per l’increment d’alumnes, faci que 
l’oferta de places d’educació secundària obligatòria si-
gui insuficient.»

Fascicle segon
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10035)

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

De refosa de tots els punts en un únic punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a inici-
ar amb caràcter prioritari els tràmits necessaris per-
què comencin les obres de construcció de l’institut del 
barri de Cappont, de Lleida (Segrià), de manera que 
aquest equipament educatiu pugui entrar en funciona-
ment quan les necessitats d’escolarització produïdes 
per l’increment d’alumnes faci que l’oferta de places 
d’educació secundària obligatòria sigui insuficient.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10018 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CIP, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10018)

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

Del punt 1

«1. Continuar impulsant, en el marc de l’espai cata-
là de relacions laborals i per mitjà del diàleg social i 
la concertació amb els agents social, la introducció 
de mesures de racionalització dels horaris laborals i 
de conciliació de la vida personal, laboral i familiar 
en l’àmbit socioeconòmic, en els convenis col·lectius 
d’àmbit general i d’àmbit més reduït.»

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

Del punt 2

«2. Encarregar al Consell de Treball, Econòmic i So-
cial de Catalunya, mitjançant el Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya, un informe sobre les mesures 
que s’han d’adoptar en l’àmbit del treball, de l’econo-
mia i de la societat, per a una racionalització dels ho-
raris que contribueixi a la conciliació de la vida perso-
nal, familiar i laboral de les persones, i especialment a 
afavorir la igualtat entre dones i homes.»

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

Del punt 3

«3. Treballar, tal i com el Govern està fent i ha anunci-
at, per crear la qualificació d’“empresa familiarment i 
socialment responsable” per a les empreses que acre-
ditin l’aplicació de mesures, accions i pràctiques que 
contribueixin a la conciliació de la vida laboral i fami-
liar i a la racionalització dels horaris laborals.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9990 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9990)

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

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Estat 
a cedir els habitatges de la SAREB i de les entitats fi-
nanceres intervingudes situats a Catalunya a la Gene-
ralitat de Catalunya, als ajuntaments i entitats socials 
per a destinar-los a polítiques socials.»

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

Del punt 1

«1. Insistir en la mobilització d’habitatges buits de la 
SAREB i de les entitats financeres que es trobin dins de 
Catalunya per a incrementar el parc d’habitatges des-
tinat a la creació d’un Fons social d’habitatges de Ca-
talunya destinats prioritàriament a les persones des-
nonades.»

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

Del punt 2

«2. Els habitatges del Fons Social Català d’habitatges 
estaran destinats, prioritàriament a cobrir les necessi-
tats d’habitatge de les famílies i individus en el període 
entre 2007 i l’actualitat, que estiguin en risc de per-
dre’l per raó d’insolvència, tant per impagament d’hi-
poteques com de lloguers.



15 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 59

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 47

També hi tindran accés les persones que no disposin 
d’una alternativa per a cobrir el seu dret a un habitatge 
digne. Així mateix, aquests habitatges també es desti-
naran a les persones que viuen soles amb uns ingressos 
inferiors a dues vegades l’IPREM i les famílies amb 
uns ingressos inferiors a quatre vegades l’IPREM.»

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

Del punt 3

«3. El Fons Social Català d’habitatges es nodrirà: 

a) Dels habitatges que es situïn al territori de Catalu-
nya i reuneixin condicions d’habitabilitat, que hagin es-
tat transferits a la SAREB d’entitats nacionalitzades en 
virtut de l’article 48.1 del R. D. 1559/2012 de 15 de no-
vembre, que estableix el règim jurídic de les societat de 
gestió d’actius.

b) Dels habitatges propietat del FROB no incloses en 
el referit l’article 48.1 del R. D. 1559/2012 de 15 de no-
vembre, que es situïn al territori de Catalunya i reunei-
xin condicions d’habitabilitat.

c) Els habitatges desocupats, que siguin titularitat de les 
administracions públiques catalanes o de les empreses 
que en depenen, reuneixin condicions d’habitabilitat i 
no estiguin ja en procés adjudicades o en procés d’ad-
judicació.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)

Del punt 4

«4. Els habitatges que integrin el Fons Social Català 
d’habitatges es regiran pel previst en la legislació ca-
talana sobre parcs públics d’habitatge en règim de llo-
guer, i aquest serà per un mínim de cinc anys.»

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (6)

Del punt 5

«5. L’import del lloguer mensual d’arrendament dels 
habitatges del Fons social d’habitatge de Catalunya es 
fixarà reglamentàriament, serà per sota dels preus de 
mercat, adaptat a la capacitat econòmica real de l’ar-
rendatari i del seu nucli familiar, de forma que en cap 
cas no sigui superior al 30% dels ingressos mensuals 
de l’arrendatari individual, ni al 20% dels ingressos del 
nucli familiar. En els casos d’insolvència total o d’in-
gressos personals o familiars inferiors a 450 euros, el 
lloguer serà cobert pels fons d’ajuda al lloguer social 
que corresponguin.

A les persones amb pocs recursos amb dificultats per 
al pagament del lloguer que hagin estat adjudicatàries 

d’un habitatge del Fons social d’habitatge de Catalu-
nya se’ls podrà ajudar amb els ajuts al lloguer que cor-
respongui, com ara els ajuts implícits.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Convergència i Unió (7)

Al punt 6

«6. La gestió dels habitatges adscrits al Fons Social 
Català d’habitatges serà encomanada a la Generalitat 
de Catalunya, als ajuntaments i a les entitats socials i 
assistencials especialitzades en l’àmbit del dret a l’ha-
bitatge.»

8 Esmena núm. 8
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió (8)

Al punt 7

«7. La Generalitat i els ajuntaments, en exercici de les 
seves competències en matèria d’habitatge, urbanisme 
i d’habitabilitat i d’acord amb els plans d’inspecció prè-
via corresponents, establiran els requeriments necessa-
ris per tal que les entitats –públiques o privades– titu-
lars d’habitatges buits que no reuneixin les condicions 
mínimes d’habitabilitat vigents a Catalunya, realitzin 
les inversions necessàries perquè les assoleixin i es pu-
guin integrar en el Fons social català d’habitatges.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9979 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CEO, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9979)

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

Del punt 1

«1. Traslladar al Govern de l’Estat la petició que faci 
arribar amb la major celeritat possible tota la infor-
mació de la MAT a Barcelona en el tram Sentmenat - 
Santa Coloma de Gramenet als municipis afectats.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Demanar a Red Eléctrica de España (REE) que in-
formi al Parlament de Catalunya de les mesures adop-
tades per a minimitzar l’impacte ambiental de la línia 
MAT.»

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

Del punt 4

4. Demanar a Red Eléctrica de España (REE) que in-
formi al Parlament de Catalunya del compliment de 
les recomanacions de la Unió Europea (UE), en la lí-
nia MAT i traslladar els mateixos a Red Elèctrica Es-
panyola (REE).

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

Esmenes presentades
Reg. 9834; 10017 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEF, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 9834)

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

Modificació dels punts 1, 2 i 3

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre 
les mesures necessàries pel que fa al compliment de la 
normativa vigent en relació a la taxa per a activitats de 
control i inspecció sanitària en escorxadors pel que fa 
als supòsits de no repercussió d’aquesta taxa sobre els 
ramaders per part dels escorxadors.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10017)

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

Del punt 3

«3. Adoptar mesures per agilitzar el pagament de la 
taxa per emissió de certificats d’exportació, de manera 

que els operadors subjectes al pagament de la matei-
xa puguin presentar autoliquidacions trimestrals, i així 
recuperar ràpidament l’import a través dels seus clients, 
quan els acords comercials entre les dues parts així ho 
permetin.»

Proposta de resolució sobre el control oficial 
de la cadena de producció de carn
Tram. 250-00166/10

Esmenes presentades
Reg. 9835; 9842; 10007 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 9835)

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

De refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

«1. Adoptar totes les mesures necessàries per tal que, 
en el transcurs de l’actual legislatura, totes les com-
petències relatives al control oficial de les Indústries 
agro-alimentàries siguin traspassades des del Depar-
tament de Salut al Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural; per tal que 
el control oficial estigui en mans d’un sol ens adminis-
tratiu que vetlli i actuï d’una manera proporcionada a 
l’hora d’aplicar la normativa vigent en favor dels con-
sumidors i de la viabilitat del sector.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9842)

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

Dels punts 1 i 2. Nova redacció

«Garantir la màxima agilitat possible en l’exerci-
ci de l’autoritat en el control del sector carni a través 
de l’Agència de Salut Pública i Agència Catalana de 
Seguretat Alimentària, com a àrea especialitzada in-
terdepartamental entre el Departament de Salut i el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

Al punt 3

«[...] mercats a l’exterior i instar al Govern de l’Estat 
a reclamar la delegació de competències en matèria 
d’exportacions i importacions alimentàries.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10007)

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

Del punt 1

«1. Mantenir el principi d’integritat dels controls rela-
tius a la seguretat alimentària per a la cadena de pro-
ducció de carns establert en el Reglament 178/2002 de 
la Unió Europea.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9843; 10003 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9843)

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

Al punt 2

«[...] tipus de retallada, quedant reflectit en el Pressu-
post del 2013.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10003)

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 garantir la dotació d’ambulàncies, de vehi-
cles i personal pel servei de transport sanitari urgent, 
amb els recursos adequats i amb la capacitat de reso-
lució adient, per donar resposta a les necessitats exis-
tents d’atenció a les urgències i emergències.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10001 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 05.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10001)

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

Dels punts 1, 2, 3 i 4

«1. Proposar a la Fundació Mòbil World Capital, que 
inclogui en el seu pla d’activitats un espai de reflexió i 
diàleg sobre la responsabilitat social de les empreses 
de telefonia mòbil en l’explotació dels recursos natu-
rals.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Al punt 5

«5. Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat i a la UE perquè impulsin legislacions perquè 
no s’utilitzin minerals «obtinguts il·legalment» proce-
dents de la zona del conflicte.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10036 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CAEUEC, 05.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10036)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Donar compliment a la Moció 124/IX del Parlament 
de Catalunya sobre Cooperació, tenint en compte que 
és de suma importància mantenir el prestigi que el po-
ble de Catalunya ha adquirit a través de la cooperació 
com a expressió dels valors cívics de solidaritat, huma-
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nisme i governança democràtica, creant vincles amb 
d’altres pobles del món.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

D’un nou punt

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a inclou-
re en la Llei d’acció i servei exterior de Catalunya, un 
capítol destinat al foment i la planificació de la coope-
ració exterior com a eix prioritari en la tasca interna-
cional de Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9836; 9844; 10004 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 9836)

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

Al punt 1

«El Parlament de Catalunya: 

1. Expressa la preocupació per l’increment de les llis-
tes d’espera als hospitals catalans al llarg dels darrers 
anys.»

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

Refosa del punt 2 i 3 en un únic punt 2

«2. Insta el Govern a utilitzar el Pacte Nacional per la 
Salut per tal d’establir les mesures d’eficiència neces-
sàries per tal que es redueixin i estabilitzin les llistes 
d’espera dels hospitals de Catalunya, garantint els me-
canismes d’informació i seguiment de l’evolució de les 
llistes d’espera i de la qualitat de l’assistència sanitària 
que aportin transparència a aquesta informació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9844)

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

Al punt 2

«[...] mesures correctores necessàries, reflectides en 
l’assignació pressupostària del Departament de Salut 
–CATSALUT– a l’hospital de Terrassa i Mútua de Ter-
rassa pel 2013, amb els recursos [...].»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10004)

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

Del punt 2

«2. Insta el Govern a mantenir les mesures correctores 
necessàries, amb els recursos econòmics adients, amb 
l’objectiu de reduir les llistes d’espera a l’Hospital de 
Terrassa i a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10037 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10037)

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

Dels dos punts

«Instar al Departament d’Interior que aporti a la Co-
missió d’estudi sobre els models de seguretat i ordre 
públic i l’ús de material antiavalots en esdeveniments 
de masses els procediments d’actuació i els estudis que 
tingui a la seva disposició sobre l’ús dels gasos lacri-
mògens per part dels cossos de seguretat pel què fa als 
supòsits d’aplicació, els seus efectes sobre la salut de la 
ciutadania i l’adequació i efectivitat dels mateixos en 
diferents situacions.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 9976; 10038 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9976)

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

Dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya sol·licita al Departament 
d’Interior l’estudi sobre les bales de goma que havia 
de lliurar al Govern abans del 31 de desembre segons 
acord del Parlament, i que aquest lliurament efectiu 
a tots els grups parlamentaris en el termini màxim de 
quinze dies. Abans de la primera comissió sobre Mo-
dels de seguretat i ordre públic i de l’ús de materials 
antiavalots en esdeveniments de massa.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10038)

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

Del primer punt

«1. Instar al Departament d’Interior que aporti a la 
Comissió d’estudi sobre els models de seguretat i ordre 
públic i l’ús de material antiavalots en esdeveniments 
de masses els estudis que tingui a la seva disposició so-
bre els procediments d’actuació, l’ús que s’ha efectuat 
a Catalunya els darrers anys de les bales de goma per 
part dels cossos de seguretat, els efectes causats en la 
salut de la ciutadania i l’adequació i efectivitat de les 
mateixes en diferents situacions.»

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

Del segon punt

«2. Instar al Departament d’Interior que informi de 
quants procediments d’investigació interns s’han obert 
en relació a l’ús de bales de goma a Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9841 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 05.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9841)

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

Al punt 1

«1. [...] d’impunitat quasi total de les persones, grups i 
partits implicats».

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

Del punt 2

«2. [...] mesures suficients per tal de remoure de les 
seves responsabilitats polítiques a persones vinculades 
[...]».

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista (3)

Al punt 2

«2. [...] incloent-t’hi la decisió d’apartar aquestes per-
sones de les seves responsabilitats polítiques i dels seus 
càrrecs públics [...]».

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista (4)

Al punt 7

«7. [...] formes de corrupció, a partir de sentència fer-
ma [...]».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10039)

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

Dels punts 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8

«El Parlament de Catalunya manifesta que posar fi a 
la corrupció política en totes les seves formes és d’un 
prioritat màxima. Per aquest motiu, s’iniciaran des 
d’ara totes les actuacions i iniciatives parlamentàries 
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que resultin precises, i en concret es prioritzarà l’apro-
vació de la llei electoral i de la llei de transparència.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9850; 10053 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9850)

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

De tot el text. Nova redacció

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar reunió amb Ajuntament Gavà i 
AAVV per definir en document oficial la definició del 
projecte d’institut-escola al barri de Gavà Mar, i tre-
ballar un calendari i planificació del projecte d’im-
plantació d’aquest projecte a Gavà.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10053)

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Del punto d

«d) Prioritzar-ne la construcció tan aviat com les dis-
ponibilitats pressupostàries ho permetin, garantint la 
dotació pressupostària corresponent als pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2013, do-
tant-lo i estudiar la viabilitat i el cost de dotar-lo d’in-
fraestructures provisionals perquè pugui començar a 
funcionar mentre no es pugui construir.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10058 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10058)

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

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a seguir mantenint obert el CEIP l’Escola Jo-
an Salamero, de Gavà (Baix Llobregat), el proper curs 
2013-2014 i més enllà, garantint la dotació pressupos-
tària corresponent en els pressupostos de la Generali-
tat per l’any 2013.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9845; 9984 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9845)

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

De tot el text. Nova redacció

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reobrir, abans de finalitzar el 2013, el Cen-
tre d’Atenció Primària Gavà 1.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9984)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a prioritzar la reobertura del servei d’atenció 
continuada del CAP Gavà 1 tan aviat com les dispo-
nibilitats pressupostàries ho permetin i si els criteris 
tècnics de planificació territorial de l’atenció urgent i 
continuada així ho aconsellen.»
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Proposta de resolució sobre el projecte 
d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00178/10

Esmenes presentades
Reg. 9846; 9985 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9846)

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

De tot el text. Nova redacció

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

1. Incloure una partida pressupostària en el Projecte 
de Llei de Pressupostos per al 2013 per a la redacció i 
adjudicació del projecte executiu de les obres d’ampli-
ació de l’Hospital de Viladecans.

2. Determinar de manera immediata el paper de l’Hos-
pital de Viladecans en el futur del mapa sanitari de Ca-
talunya, d’acord amb el compromís adquirit pel conse-
ller amb els Alcaldes de Gavà i Viladecans el 2012.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9985)

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

Del punt 1

«1. Mantenir dins de la programació el projecte d’am-
pliació de l’Hospital de Viladecans d’acord amb les 
necessitats efectives i els recursos existents en el terri-
tori de la comarca del Baix Llobregat.»

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

Del punt 2

«2. Prioritzar el projecte de l’Hospital de Viladecans, 
d’acord amb aquestes necessitats, tan aviat com les 
disponibilitats pressupostàries ho permetin.»

Proposta de resolució sobre l’atenció primà·
ria a Gavà
Tram. 250-00179/10

Esmenes presentades
Reg. 9847; 9986 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9847)

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

De tot el text. Nova redacció

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

a) Iniciar de manera immediata els tràmits necessaris 
per tal de fer efectiu el compromís de licitar les obres 
de construcció del CAP3 de la ciutat de Gavà al sector 
de Ponent durant l’any, amb les corresponents previsi-
ons pressupostàries.

b) Procedir a l’obertura del dispensari de Gavà Mar 
en el proper trimestre, fins que no es construeixi el nou 
centre d’atenció primària a què fa referencia la Reso-
lució 406/IX sobre la valoració de les necessitats dels 
barris de Gavà Mar i Castelldefels Platja per a la pos-
sible creació d’un nou centre d’atenció primària.

c) Establir un espai de diàleg i cooperació amb l’Ajun-
tament de Gavà, el govern territorial de salut, els re-
presentants dels treballadors i usuaris i les AAVV per 
a vetllar per la qualitat dels serveis de salut a Gavà.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9986)

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

Del punt 1

«1. Revisar les previsions del mapa sanitari al muni-
cipi de Gavà per ubicar el tercer Centre d’Atenció Pri-
mària d’acord amb les previsions de creixement de la 
població.»

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

Del punt 4

«4. Prioritzar la redacció del projecte del nou Centre 
d’Atenció Primària de Gavà Mar tan aviat com les dis-
ponibilitats pressupostàries ho permetin.»
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3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 5

«5. Prioritzar la construcció del projecte de nou Centre 
d’Atenció Primària de Gavà Mar tan aviat com les dis-
ponibilitats pressupostàries ho permetin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10049 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10049)

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

A l’encapçalament

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar 
les actuacions següents respecte carril bus-VAO de la 
C-58:»

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

Del punt 1

«1) Estudiar quina és la manera de gestió més eficient 
del carril bus-VAO de la C-58.»

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

Al punt 2

«2) Estudiar l’optimització de la coordinació semafò-
rica dels autobusos amb el trànsit d’entrada i sortida 
de la Meridiana, per facilitar la seva operativa durant 
l’entrada o sortida del vial.»

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

Del punt 4

«4) Analitzar la millora dels serveis E1 i E2, i les con-
nexions a Castellar del Vallès, Badia del Vallès, el parc 
de l’Alba de Sant Cugat del Vallès amb Barcelona, així 
com el recorregut actual a la ciutat de Terrassa i im-

plementar les millores en funció dels resultats de l’anà-
lisi i de les disponibilitats pressupostàries.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)

Del punt 5

«5) Potenciar les campanyes de comunicació per a la 
potenciació del cotxe compartit, utilitzant noves eines 
de telefonia mòbil, amb la implantació del carril bus/
VAO, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostaria.»

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió (6)

Del punt 10

«10) Ajornar altres mesures, com l’ampliació de la utilit-
zació del carril VAO a vehicles amb sols dos ocupants, 
als resultats de l’aplicació de les anterior mesures.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9988; 10040; 10059 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9988)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar compliment a l’acord de planificació 
establert a la ciutat de Cerdanyola, atenent l’evolució 
demogràfica i les necessitats d’escolarització del mu-
nicipi.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10040)

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: 

1. Reconèixer la feina que la comunitat educativa de 
l’escola Xarau de Cerdanyola del Vallès ha dut a terme 
des de l’inici del funcionament del centre, que té una 
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tasca inclusiva molt important per al teixit ciutadà de 
Cerdanyola i, per tant, no només educativa.»

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

«2. Garantir que per al curs 2013-2014 el centre po-
drà ofertar tots els cursos durant la preinscripció i que 
l’oferta de cursos per al 2014-2015 es valorarà en el 
moment d’obrir la preinscripció corresponent –i no 
abans–, amb la voluntat de donar continuïtat al cen-
tre.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10059)

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

De un nuevo punto 3

«3. Incloure en els pressupostos de la Generalitat 
per l’any 2013 les dotacions pressupostàries necessà-
ries per a garantir els compromisos dels punts 1 i 2 
d’aquesta resolució.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

De un nuevo punto 4

«4. Garantir els recursos humans i materials necessa-
ris per al sistema educatiu a Catalunya, de manera que 
la garantia de la qualitat de l’ensenyament en tots els 
nivells educatius, així com la lluita contra el fracàs es-
colar, siguin prioritats indiscutibles per Govern de la 
Generalitat, ja que en l’actual conjuntura de dificul-
tats econòmiques i financeres, i davant la necessitat de 
complir amb els objectius de dèficit, els governs auto-
nòmics han de retallar en altres Departaments i parti-
des, abans que en aquelles despeses que afecten direc-
tament al ciutadà i a la nostra societat del benestar, 
com són els recursos dedicades a l’educació, la sanitat 
i els serveis socials.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9978; 10041 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9978)

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

De tota la proposició

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a Con-
vocar, així que les condiciones econòmiques i finance-
res de la Generalitat ho permetin, una línia de préstecs 
que permeti a empreses independents d’exhibició cine-
matogràfica que operin a Catalunya a finançar la digi-
talització de sales amb millors condicions d’accés que 
la darrera convocatòria.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10041)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Millorar, respecte de la convocatòria del 2012, les 
condicions econòmiques i financeres dels préstecs per 
a la digitalització de sales destinats a empreses inde-
pendents d’exhibició cinematogràfica.

2. Adequar la normativa perquè puguin accedir a 
aquests préstecs entitats que tinguin com a objectiu la 
difusió i la promoció cultural i del cinema indepen-
dent.

3. Adequar la normativa perquè la recepció d’aquests 
préstecs recaigui exclusivament en empreses que com-
pleixin el que s’estableix en l’article 18 de la Llei del 
Cinema.»
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
l’impost sobre el valor afegit reduït a les ac·
tivitats culturals
Tram. 250-00183/10

Esmenes presentades
Reg. 10019 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10019)

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

Al punt 2

«2. Instar, novament, el Govern de l’Estat a aplicar 
l’IVA reduït al conjunt de l’activitat cultural, atesa la 
importància estratègica d’aquest sector a l’hora de ga-
rantir un dret bàsic dels ciutadans: l’accés a la cultura.»

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

Del punt 4

«4. Convocar una taula de negociació amb els grups 
parlamentaris per tal d’analitzar la situació i consensu-
ar actuacions conjuntes de la Generalitat, extensibles a 
la resta d’institucions del país.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9837; 9983 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 9837)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a executar 
amb celeritat les obres del centre de telecomunicaci-
ons del coll de Bucs per a donar cobertura immedia-
ta de televisió digital terrestre, telefonia mòbil i ban-
da ampla als veïns de Beget, Rocabruna i Font-rubí, 
a Camprodon (Ripollès), quan hi hagi disponibilitat 
pressupostària.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9983)

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

«A fer una previsió, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries, per a realitzar les obres del centre de 
telecomunicacions del coll de Bucs per a donar cober-
tura immediata de televisió digital terrestre, telefonia 
mòbil i banda ampla als veïns de Beget, Rocabruna i 
Font-rubí, a Camprodon (Ripollès) i comunicar-ho als 
Ajuntaments afectats.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9848; 10042 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9848)

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

«[...] Junta de Seguretat de Catalunya, en un termini de 
dos mesos, per analitzar [...]».

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10042)

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

«El Parlament de Catalunya insta el President de la 
Generalitat a fer les gestions necessàries per convocar 
una reunió d’urgència de la Junta de Seguretat de Ca-
talunya per analitzar els casos d’espionatge detectats i, 
coordinar l’actuació dels cossos policíacs de l’Estat i 
de la Generalitat en aquest cas, intercanviar dades po-
licials i establir protocols estables de coordinació en-
tre els cossos policials, d’acord amb les competències 
de la Generalitat previstes a l’article 164.4 EAC.»
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Proposta de resolució sobre l’Escola Can 
Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00187/10

Esmenes presentades
Reg. 10014; 10043; 10060 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10014)

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

«El Parlament insta el Govern a acordar amb dià-
leg amb l’Ajuntament el mapa escolar de la ciutat de 
Terrassa valorant les dades demogràfiques i les dades 
d’empadronament i atenent les necessitats de places 
escolars amb l’oferta de places escolars de la ciutat de 
Terrassa.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10043)

Apartat 1

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

«1. En el cas que al final del període de matriculació a 
la ciutat de Terrassa es fes necessària la redistribució 
d’alumnes en d’altres centres, el Departament reconsi-
derarà la seva decisió de tancar l’escola Can Montllor, 
considerant aquesta escola com a centre on escolarit-
zar infants.»

Apartat 2

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

«2. Fer de manera immediata un estudi econòmic com-
paratiu entre els següents 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 bar-
ri de Les Arenes, amb l’ampliació progressiva cada 
curs en funció de l’alumnat i construint l’edifici en fun-
ció de les necessitats i de la millora de la situació fi-
nancera de la Generalitat.

c) Abans de fer obres d’ampliació d’altres centres edu-
catius per a poder donar cabuda als infants es replan-
tejarà el tancament del centre.»

Addició de nous apartats

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

«3. Refer d’acord amb l’Ajuntament el mapa educa-
tiu de la ciutat de Terrassa, vigilar el repartiment dels 
alumnes, evitar massificacions i replantejar les políti-
ques de matriculació i de distribució dels alumnes.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10060)

Apartat 1

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

Del punto 1

«1. Complir els terminis en l’execució i les obres ja li-
citades de l’escola Can Montllor, garantint la dotació 
pressupostària corresponent en els pressupostos de la 
Generalitat per l’any 2013.»

Addició de nous apartats

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

De un nuevo punto 3

«3. Garantir els recursos humans i materials necessa-
ris per al sistema educatiu a Catalunya, de manera que 
la garantia de la qualitat de l’ensenyament en tots els 
nivells educatius, així com la lluita contra el fracàs es-
colar, siguin prioritats indiscutibles per Govern de la 
Generalitat, ja que en l’actual conjuntura de dificul-
tats econòmiques i financeres, i davant la necessitat de 
complir amb els objectius de dèficit, els governs auto-
nòmics han de retallar en altres departaments i parti-
des, abans que en aquelles despeses que afecten direc-
tament al ciutadà i a la nostra societat del benestar, 
com són els recursos dedicades a l’educació, la sanitat 
i els serveis socials.»
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Proposta de resolució sobre la reobertura 
del servei nocturn d’urgències del CAP L’Ar·
boç
Tram. 250-00189/10

Esmenes presentades
Reg. 10005 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10005)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir l’atenció urgent i continuada amb 
els recursos adients a la demanda al municipi de l’Ar-
boç i al conjunt de l’ABS Baix Penedès Interior.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10006 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 11.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10006)

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

Del punt 2

«2. Garantir el funcionament de l’escola bressol de 
l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron perquè 
aquells nens que actualment hi assisteixen puguin fina-
litzar la seva estada.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10022 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10022)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a enllestir aquest any la redacció de l’estudi 
informatiu de la variant de Sagàs per tal de poder ini-
ciar tot seguit la resta de tramitacions que siguin ne-
cessàries per poder abordar l’execució de la variant.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10023 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10023)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer un estudi d’avaluació multicriteri d’al-
ternatives per a la millora de l’Eix del Llobregat entre 
Berga i Bagà per tal de determinar la idoneïtat i viabi-
litat prèvia de les diferents alternatives possibles per a 
la millora de la C-16 entre Berga i Bagà.»
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Proposta de resolució sobre les obres d’am·
pliació de l’Institut Montserrat Colomer, de 
Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00193/10

Esmenes presentades
Reg. 9994; 10044 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9994)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incorporar als pressupostos una partida 
econòmica destinada a les obres d’ampliació del cen-
tre Montserrat Colomer quan s’hagi acordat el calen-
dari d’actuació de l’ampliació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10044)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a consen-
suar de manera immediata amb l’Ajuntament i la resta 
de la comunitat educativa de Sant Esteve Sesrovires el 
calendari d’execució de les obres pendents de l’institut 
Montserrat Colomer per tal d’incorporar als pressu-
postos de la Generalitat que s’acordin la partida eco-
nòmica per a les obres d’ampliació del centre.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
les zones protegides del delta del Llobregat
Tram. 250-00194/10

Esmenes presentades
Reg. 10045 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CARPAMN, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10045)

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

Del punt 1

«1. A iniciar els tràmits per a la modificació de la de-
limitació de les zones protegides del Delta del Llo-
bregat, incloent la sol·licitud per part de l’Estat de la 

inclusió del Delta del Llobregat a la llista de la Con-
venció internacional sobre zones humides d’importàn-
cia internacional Ramsar i promovent l’ampliació de 
la Zona Especial de Protecció d’Aus (ZEPA).»

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

Esmenes presentades
Reg. 9993; 10046; 10061 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9993)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a, atenent l’acord dels grups municipals de 
l’Ajuntament de Pineda de Mar, acordar amb tota la 
comunitat educativa de l’Escola Poblenou, la viabili-
tat d’una funció amb l’escola Antoni Doltra i garantir 
unes instal·lacions adequades i de qualitat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10046)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a des-
plegar l’acord relatiu a l’Escola Poblenou de Pineda 
de Mar subscrit amb l’Ajuntament de Pineda de Mar 
i els representants dels partits polítics i grups munici-
pals (grups municipals del PSC, CiU, PP, ERC-Junts x 
Pineda i 100xCent Pineda i el partit ICV-EUiA), que 
constava dels punts següents: 

1. Acceptar posposar el tancament de la línia de P3 de 
l’escola de Poblenou per al curs 2014-2015.

2. Garantir el funcionament de l’escola Poblenou fins 
el curs 2016-2017, mantenint els actuals equips direc-
tius.

3. Els possibles processos de fusió amb un altre centre, 
es faran amb diàleg i treball conjunt amb les respecti-
ves comunitat educatives i l’Ajuntament de Pineda de 
Mar.

4. La nova ubicació resultant de la fusió haurà de ga-
rantir les condicions i infraestructures adequades per 
una escolarització de qualitat.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10061)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Mantenir l’oferta educativa de P3 a l’Escola de Po-
blenou de Pineda de Mar (Maresme) per al curs 2013-
14, garantint la seva permanència com a centre esco-
lar d’ensenyament infantil i primària.

2. Incloure en el pressupost de la Generalitat per l’any 
2013 la construcció del nou equipament previst, de du-
es línies, per a l’Escola del Poblenou, de manera que 
es realitzi, amb totes les garanties de qualitat en l’ofer-
ta educativa, la fusió del col·legi Antoni Doltra amb la 
Escola Poblenou, en el nou equipament.

3. Garantir els recursos necessaris, humans i materi-
als, per al sistema educatiu a Catalunya, de manera 
que la garantia de la qualitat de l’ensenyament en tots 
els nivells educatius, així com la lluita contra el fracàs 
escolar, siguin prioritats indiscutibles per Govern de 
la Generalitat, ja que en l’actual conjuntura de difi-
cultats econòmiques i financeres, i davant la necessi-
tat de complir amb els objectius de dèficit, els governs 
autonòmics han de retallar en altres conselleries i par-
tides, abans que en aquelles despeses que afecten di-
rectament al ciutadà i a la nostra societat del benestar, 
com són els recursos dedicades a l’educació, la sanitat 
i els serveis socials.»

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

Esmenes presentades
Reg. 8011; 9849 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CBFI, 09.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 8011)

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

Del punt 1

«1. Instar la comissió de seguiment del Pla de suport 
al tercer sector, formada pel departament de Presi-
dència, el departament d’Economia i Coneixement i 
el departament de Benestar Social i família, a convo-
car sessions específiques bimensuals, per a analitzar 
la informació sobre els pagaments pendents i establir 

les mesures i prioritats que siguin necessàries per tal 
d’evitar, en la mesura que sigui possible, les conse-
qüències negatives per a les entitats del tercer sector 
social i ampliar-la, si s’escau, tal i com preveu el propi 
pla, a d’altres departaments, agencies implicades, així 
com representants d’entitats del tercer sector.»

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

Del punt 2

«2. A més d’afrontar els problemes derivats de la man-
ca de liquiditat, en aquestes sessions, es debatran, en-
tre d’altres, mesures de millora del finançament de les 
entitats socials, com ara la simplificació dels processos 
administratius; l’establiment d’una línia de pagament 
preferent per a les entitats socials, d’acord amb la nor-
mativa vigent; la creació d’una línia de finançament de 
circulant per a les entitats del país, en concertació amb 
entitats financeres; l’agilització de l’emissió dels certi-
ficats de reconeixement de deutes que demanen les en-
titats socials a fi de poder accedir a finançament ban-
cari i identificar les necessitats de finançament que no 
queden cobertes i estudiar accions alternatives; entre 
d’altres.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9849)

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

D’un punt 3

«3. A més d’analitzar informació sobre pagaments 
pendents i establir mesures per evitar conseqüències 
negatives, la mesa treballarà per tal: 

a) d’articular un pla de retorn del deute contret amb 
les entitats socials, tant pel que fa a subvencions, con-
certs, contractes i convenis a partir d’un compromís de 
pagament en un Pla de Pagaments on constin els ter-
minis en que es farà efectiu.

b) de donar transparència a la situació d’incompliment 
de pagaments per part de la Generalitat amb les dades 
rellevants per al seu anàlisi (Departament que ha de 
pagar, data de l’impagament, entitats, quantitats pen-
dents, terminis, etc.).»



15 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 59

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 61

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

Esmenes presentades
Reg. 10026 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10026)

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, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries futures, la possible programació de les 
obres de millora local de la C-243 entre el PK 0,45 i el 
0,7 a Sant Sadurní d’Anoia.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10027 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10027)

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 senyalització existent a l’encre-
uament de la carretera C-244 amb la carretera BV-
2136 per tal de determinar, d’acord amb la normativa 
de senyalització vigent, la idoneïtat de la senyalització 
de la Llacuna a l’encreuament esmentat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10011; 10047 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10011)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir que per al curs 2013. 2014, l’escola 
Xarau de Cerdanyola del Vallès podrà ofertar tots els 
cursos durant la preinscripció i que l’oferta par al curs 
2014-2015, es valorarà en el moment d’obrir la corres-
ponent preinscripció.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10047)

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: 

1. Reconèixer la feina que la comunitat educativa de 
l’escola Xarau de Cerdanyola del Vallès ha dut a terme 
des de l’inici del funcionament del centre, que té una 
tasca inclusiva molt important per al teixit ciutadà de 
Cerdanyola i, per tant, no només educativa.

2. Garantir que per al curs 2013-2014 el centre po-
drà ofertar tots els cursos durant la preinscripció i que 
l’oferta de cursos per al 2014-2015 es valorarà en el 
moment d’obrir la preinscripció corresponent –i no 
abans–, amb la voluntat de donar continuïtat al cen-
tre.»
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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

Esmenes presentades
Reg. 10048 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 05.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10048)

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

«El Parlament de Catalunya,

1. Manifesta el seu rebuig a l’existència a Catalunya de 
qualsevol monument, escut, insígnia, placa o altres ob-
jectes o mencions commemoratives o d’exaltació que 
directa o indirectament estiguin relacionades amb la 
dictadura franquista.

2. Insta al Govern de la Generalitat a requerir a la De-
legació del govern espanyol que acati la sentència dic-
tada per la Sala Segona de l’Audiència Nacional el dia 
21 de maig de 2010, ratificada pel Tribunal Suprem en 
data 4 de novembre de 2010, en la que els fonaments 
jurídics setè i vuitè estableixen literalment el que s’ex-
posa a continuació i procedeixi a retirar la demanda 
contenciosa administrativa interposada contra l’Ajun-
tament de Santa Coloma de Cervelló en aquest tema: 

«Séptimo. [...] Estimamos, en primer lugar, que no pu-
ede compartirse que lo que defina de forma absoluta, 
por encima de cualquiera otra cualidad, circunstancia 
o situación, a la figura histórica de Jaume Martínez 
Vendrell, sea su condición de terrorista, y que esta cir-
cunstancia le haya de acompañar, sin remisión ni ma-
tices de clase alguna, toda su vida, tal como afirma de 
forma absoluta y categórica la parte recurrente. [...].

Octavo. [...] A) Contexto sociopolítico de los hechos 
que se atribuyen a Martínez Vendrell. Se producen po-
co después de la muerte del dictador Franco, antes de 
la aprobación de la Constitución, en pleno proceso de 
transformación política, con grandes incertidumbres 
en cuanto al resultado final de la transición política 
emprendida. Lo anterior obviamente no da legitimidad 
alguna ni en el plano moral ni el jurídico a los actos 
terroristas llevados a cabo durante dicho período, pe-
ro objetivamente tienen y debe reconocérseles un sig-
nificado distinto de aquellos otros que se producen en 
el equívoco contexto de una situación de democracia 
consolidada y estable como la que posteriormente ha 
gozado nuestro país. Es una distinción significativa y 
evidente. En aquel momento existía un germen de de-
mocracia, incipiente y tutelada, de futuro y resultado 
incierto. No estaba siquiera configurada ni definida 

la nueva estructura territorial del Estado español, en 
aquel momento en formación. [...]

B) [...] La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo condena a Martínez Vendrell por su partici-
pación delictiva, en forma de complicidad omisiva en 
delito de asesinato, partiendo de los mismos hechos 
probados de la Sentencia nº 55 de 16.06.1980 de la 
Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional, atribuyéndole una posición de garante, 
estableciendo su responsabilidad penal no por haber 
hecho sino por haber omitido evitar ciertos hechos, en 
todo caso cometidos directamente por los autores prin-
cipales. Esta autoría directa y principal de los hechos 
se atribuyó a determinadas personas, condenadas ini-
cialmente por sentencia 15.01.1982 de la Sección Pri-
mera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacio-
nal. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, en una de sus sentencias más clásicas, em-
blemática en cuanto a las garantías básicas del debido 
proceso - el Caso Barberà, Messegué, Jabardó contra 
España de 6.12.1988, BJC nº 93 1998–, declaró que 
la sentencia de la Audiencia Nacional, estimada en 
su conjunto, violaba el artículo 6 del Convenio Euro-
peo de Derechos Humanos. Tras la anulación de dic-
ha sentencia por el Tribunal Constitucional, en nuevo 
juicio la misma Sección Primera de la Sala de lo Pe-
nal de la Audiencia Nacional absolvió por falta de pru-
ebas de su participación delictiva a dichas personas, 
en sentencia de 30.10.1993. Se trataban precisamente 
de aquellas personas sobre cuyo presunto actuar prin-
cipal se había construido la complicidad omisiva del 
Sr. Martínez Vendrell. La propia sentencia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos refiere las circuns-
tancias de las declaraciones de M. Vendrell, especial-
mente las primeras policiales obtenidas en situación 
de incomunicación y sin asistencia letrada, que se uti-
lizaron dentro del material sumarial que sirvió para 
la condena de los referidos Barberà, Messegué, Jabar-
dó. Resulta cierto que la defensa jurídica de Martínez 
Vendrell no utilizó los mismos remedios jurídicos y, 
por tanto, no se ha visto formalmente beneficiado por 
sus resultados. Es decir, la sentencia penal dictada en 
su contra sigue formalmente vigente, pero las circuns-
tancias indicadas, de ninguna manera impiden su legí-
timo cuestionamiento y, por el contrario, hacen perfec-
tamente admisible la revisión histórica de los hechos 
por encima de la verdad judicial formalmente estable-
cida.

La segunda consecuencia es que, desde un abordaje 
histórico, resulta plenamente admisible pasar a un se-
gundo plano la controvertida imputación judicial al 
Sr. Martínez Vendrell del terrible asesinato del Sr. Bul-
tó y, en el momento de confeccionar su biografía, ha-
cer prevalecer o resaltar, según los fines, otros factores 
o valores, como son el del patriotismo catalán del per-
sonaje o su buen comportamiento ciudadano, hasta el 
punto de poder afirmarse que el homenaje público tri-
butado no tiene de ninguna manera porque significar, 
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como se pretende por el querellante, un enaltecimien-
to del terrorismo o la humillación de las víctimas. Los 
distintos aspectos de la vida de Martínez Vendrell son 
escindibles, lo que hace perfectamente posible laurear 
determinados pasajes o momentos de su biografía per-
sonal, sin que los controvertidos tengan porque nece-
sariamente empañar al resto.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9980 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEO, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9980)

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

Dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar un balanç detallat de l’aplicació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics (IEET), un cop ha-
gi transcorregut el primer any de vigència, per valo-
rar els seus resultats i eventuals propostes de modifi-
cació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9981 / Admissió a tràmit: Mesa 

de la CEO, 20.03.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9981)

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

Dels punts 1 i 3

«1. Demanar a l’empresa ERCROS que retiri l’ERO pre-
sentat a Madrid, acceptant la mediació del Govern de la 
Generalitat i el trasllat a Barcelona de les negociacions, 
comprometent-se a mantenir la producció de clor a la 
fàbrica de Flix i que ajorni la tramitació de l’ERO fins 
que s’hagin pogut avaluar conjuntament amb el Depar-

tament d’Empresa i Ocupació i l’Ajuntament de Flix 
alternatives al Pla presentat. En cas de concretar-se 
l’ERO, s’insta a que s’explorin totes les vies per a que el 
nombre de treballadors afectats sigui el mínim possible 
i que les condicions laborals pactades minimitzin l’im-
pacte sobre els mateixos.»

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

Del punt 2

«2. El Govern treballarà de forma conjunta amb 
l’Ajuntament de Flix per tal de trobar una alternati-
va que garanteixi la continuïtat de l’activitat industri-
al, minimitzant l’impacte mediambiental i mantenint el 
major nombre de llocs de treball.»

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

Del punt 4

«4. Que es comprometi a donar suport pressupostàri-
ament al finançament de les mesures que pugui plan-
tejar el Pla estratègic, empresarial i per a l’ocupació 
de les Terres de l’Ebre, que està essent elaborat per la 
Universitat Rovira i Virgili per encàrrec del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10029 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10029)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a defensar un model de gestió individualitza-
da de l’aeroport de Girona-Costa Brava amb la parti-
cipació de representants dels diferents àmbits polítics i 
econòmics del territori.»
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Proposta de resolució sobre la pròrroga de 
les bonificacions de les taxes aeroportuàries 
de l’aeroport de Girona · Costa Brava
Tram. 250-00206/10

Esmenes presentades
Reg. 9987 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9987)

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 la pròrroga explícita de tres anys, 
fins el 31 de desembre de 2016, de les bonificacions de 
les taxes aeroportuàries en l’aeroport de Girona - Cos-
ta Brava, aprovades en la disposició desena de la Llei 
17/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2013.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10028; 10081 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10028)

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

Dels punts 1 i 2

«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. 10081)

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

Del punt 1

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

1. Revisar a la baixa els peatges de la C-32 a les co-
marques del Garraf i el Baix Penedès i millorar la mo-
bilitat a la comarca, de seguida que es recuperin els 
ingressos de la Generalitat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10082 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 10082)

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

Del punt 2

«2) Desenvolupar el planejament del Centre Direccio-
nal de Cerdanyola, íntegrament des de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10021 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10021)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a convo-
car, així que les condiciones econòmiques i financeres 
de la Generalitat ho permetin, una línia de subvenci-
ons en règim de concurrència competitiva per a l’or-
ganització, promoció i difusió de festivals, mostres i 
cicles audiovisuals a Catalunya a la que es podria aco-
llir, entre altres, la Mostra de cinema Llatinoamericà 
de Lleida.»
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Proposta de resolució sobre l’estació de 
tren de Torelló
Tram. 250-00214/10

Esmenes presentades
Reg. 10024 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 10024)

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

Del punt 1

«1. Exigir al Govern de l’Estat la necessitat de mante-
nir un nivell d’atenció personalitzada i de venda de bit-
llets a l’estació de Torelló i la formalització del conveni 
amb l’ADIF i Renfe operadora previst en els acords de 
traspassos dels serveis de rodalies i regionals de Cata-
lunya, per tal de preveure la participació de la Gene-
ralitat de Catalunya en la presa de decisions sobre les 
estacions que afecten els serveis ferroviaris de la seva 
competència.»

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

Del punt 2 

«2. Analitzar la viabilitat de la incorporació del munici-
pi de Torelló en el sistema tarifari integrat en el moment 
de la implantació d’aquest nou sistema de gestió derivat 
de la incorporació de la tecnologia sense contacte.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10062 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10062)

Apartat 3

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

Del punto 3

«3. En el cas que la valoració sigui positiva, iniciar el 
més aviat possible els tràmits necessaris perquè aques-

ta implantació es faci efectiva, començant per l’accep-
tació, en el termini de tres mesos des de la valoració, 
del sòl cedir per l’Ajuntament de Gavà per a dur-ho 
a terme, i incloent als pressupostos de la Generalitat 
per l’any 2013 la partida pressupostària corresponent 
per a la construcció del nou equipament i la realitza-
ció d’aquest projecte d’institut escola al barri de Gavà 
Mar.»

Addició de nous apartats

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

De un nuevo punto 4

«4. Garantir els recursos necessaris, humans i mate-
rials, per al sistema educatiu a Catalunya, de manera 
que la garantia de la qualitat de l’ensenyament en tots 
els nivells educatius, així com la lluita contra el fracàs 
escolar, siguin prioritats indiscutibles per Govern de 
la Generalitat, ja que en l’actual conjuntura de dificul-
tats econòmiques i financeres, i davant la necessitat de 
complir amb els objectius de dèficit, els governs auto-
nòmics han de retallar en altres departaments i parti-
des, abans que en aquelles despeses que afecten direc-
tament al ciutadà i a la nostra societat del benestar, 
com són els recursos dedicades a l’educació, la sanitat 
i els serveis socials.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9992 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9992)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, en un termini màxim de tres me-
sos, un calendari per a la modernització del parc mòbil 
adscrit als serveis regionals de les Terres de l’Ebre.»
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Proposta de resolució sobre la mobilitat a 
les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00217/10

Esmenes presentades
Reg. 9989 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9989)

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

«1. Instar el Govern a continuar els treballs de l’estudi 
de millora dels serveis a les Terres de l’Ebre que ha de 
definir la millora de l’oferta de serveis tant ferroviaris 
com per carretera.»

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

«2. Incorporar millores en els sistemes tarifaris dels 
serveis de transport públic de les Terres de l’Ebre dins 
els treballs per assolir la integració tarifària i la cons-
titució de l’ATM de les Terres de l’Ebre quan les dispo-
nibilitats pressupostàries ho permetin.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9851; 10063 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9851)

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

De tot el text. Nova redacció

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a introduir una partida al Pressupost 2013 
per a la reforma integral de l’Institut Bruguers de Ga-
và (Baix Llobregat) i fixar data d’inici de les obres.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10063)

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat a prioritzar la reforma integral de l’Insti-
tut Bruguers de Gavà (Baix Llobregat), d’acord amb 
el projecte presentat, tan aviat com les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin garantint la dotació pres-
supostària corresponent en els pressupostos de la Ge-
neralitat per l’any 2013.»

Addició de nous apartats

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

De un nuevo punto

«– El Parlament de Catalunya insta al Govern de la 
Generalitat a garantir els recursos necessaris, humans 
i materials, per al sistema educatiu a Catalunya, de 
manera que la garantia de la qualitat de l’ensenyament 
en tots els nivells educatius, així com la lluita contra 
el fracàs escolar, siguin prioritats indiscutibles per 
Govern de la Generalitat, ja que en l’actual conjuntu-
ra de dificultats econòmiques i financeres, i davant la 
necessitat de complir amb els objectius de dèficit, els 
governs autonòmics han de retallar en altres departa-
ments i partides, abans que en aquelles despeses que 
afecten directament al ciutadà i a la nostra societat del 
benestar, com són els recursos dedicades a l’educació, 
la sanitat i els serveis socials.»

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

Esmenes presentades
Reg. 9852; 10064 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 04.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10064)

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

Del punto 2,

«2. Garantir que per al curs 2013-2014 el centre po-
drà ofertar tots els cursos durant la preinscripció i 
que l’oferta de cursos per al 2014-2015 es valorarà en 
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el moment d’obrir la preinscripció corresponent –i no 
abans–, amb la voluntat de donar continuïtat al cen-
tre.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

De un nuevo punto 3

«3. Incloure en el pressupost de la Generalitat per 
l’any 2013 la dotació pressupostària necessària per a 
garantir el compromís del punt 2 d’aquesta resolució.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

De un nuevo punto 4

«4. Garantir els recursos humans i materials necessa-
ris per al sistema educatiu a Catalunya, de manera que 
la garantia de la qualitat de l’ensenyament en tots els 
nivells educatius, així com la lluita contra el fracàs es-
colar, siguin prioritats indiscutibles per Govern de la 
Generalitat, ja que en l’actual conjuntura de dificul-
tats econòmiques i financeres, i davant la necessitat de 
complir amb els objectius de dèficit, els governs auto-
nòmics han de retallar en altres departament i parti-
des, abans que en aquelles despeses que afecten direc-
tament al ciutadà i a la nostra societat del benestar, 
com són els recursos dedicades a l’educació, la sanitat 
i els serveis socials.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 9852)

Apartat 2

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

Del punt 2. Nova redacció

«2. Garantir la continuïtat íntegre i permanent de l’Es-
cola Xarau ja que, en cas contrari, aquesta decisió su-
posarà un greu perjudici per a molts infants, moltes fa-
mílies, la comunitat educativa i el propi Ajuntament de 
Cerdanyola. Aquest equipament esdevé irrenunciable 
i la decisió adoptada per la Generalitat de Catalunya 
respon a criteris que en cap cas s’ajusten a la realitat 
de la zona d’influència.»

Addició de nous apartats

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

D’un punt 1

«1. Rectificar públicament i assumir la seva responsa-
bilitat donant compliment de forma íntegra al conve-
ni signat amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.»

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

D’un punt 4

«4. Abandonar definitivament la política de retallades 
en els àmbits de l’educació i la sanitat pública.»

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
la concessió de la gestió del servei d’abasti·
ment d’aigua en alta d’Aigües Ter Llobregat a 
Acciona i sobre la gestió dels serveis públics
Tram. 250-00329/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 9690 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joaquim Arrufat i Ibàñez, portaveu adjunt, David Fer-
nàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 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 del Parlament.

Exposició de motius

La Llei 10/2011, del 29 de setembre, de simplificació 
i millorament de la regulació normativa aprovada pel 
Parlament de Catalunya el 22 de desembre de 2011 va 
comportar l’inici del desmantellament de les instituci-
ons públiques d’aigua de Catalunya, entre d’altres dis-
posicions va determinar la dissolució de l’ens d’abas-
tament d’aigua Ter - Llobregat, incorporant el seu 
patrimoni a patrimoni de la Generalitat. Així el De-
partament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya va fer pública al DOGC del 3 d’agost de 
2012 la licitació d’un contracte de gestió de servis pú-
blics en la modalitat de concessió per a la construcció, 
la millora, la gestió i l’explotació de les instal·lacions 
que constitueixen la xarxa de proveïment Ter - Llobre-
gat, que comprèn el tractament, l’emmagatzematge i el 
transport de l’aigua a la Regió metropolitana de Bar-
celona. El dia 6 de novembre de 2012, es va dictar la 
resolució de l’òrgan de contractació d’adjudicació del 
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contracte de concessió a l’empresa ACCIONA Agua 
S.A., i el 27 de desembre de 2012 el Govern signa el 
contracte amb l’empresa concessionària.

Amb poc més de 3 mesos es posava fi a una estruc-
tura d’estat, creada el 1990, que amb la col·laboració 
i l’esforç de més de 100 municipis garantia i vetllava 
per l’interès públic de tota la ciutadania d’aquest país. 
L’aigua, no és només un servei públic de titularitat pú-
blica, és un bé comú i estratègic, patrimoni de tots, un 
dret humà indispensable per la cohesió social i la dig-
nitat humana de les persones.

Cal recordar que l’aigua i el sanejament és un dret hu-
mà i que la responsabilitat dels poders públics són: res-
pectar-los abstenint-se d’interferir directa o indirec-
tament en contra de la seva consecució, protegir-los, 
prevenint de tercers que interfereixin de qualsevol for-
ma al seu assoliment i, implementar-los, adoptant to-
tes les mesures necessàries i una legislació al respecte.

L’actuació del Govern defuig clarament d’aquestes res-
ponsabilitats, no li interessen, així no només es posa 
en risc l’accés universal a l’aigua i al sanejament o el 
bon estat de les masses d’aigua de Catalunya sinó que 
aprofundeix en una clara política clientelar. Una polí-
tica basada en malvendre els serveis públics, per con-
vertir-los en un negoci més, i pervertir la funció públi-
ca per tal de convertir-la en una simple eina electoral 
i partidista, és a dir, partidària dels interessos d’uns 
pocs. Les privatitzacions dels serveis d’aigua munici-
pals dels últims anys, així com la preocupant i opaca 
privatització dels serveis públics d’aigua i sanejament 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, són, malaurada-
ment, exemples d’aquests tarannà.

És important tenir present que la privatització a diferents 
municipis d’arreu d’Europa han desembocat en experi-
ències decepcionants, com és el cas de Berlín. Un mo-
del que augmenta els costos, pèrdua de llocs de treball, 
empobriment de les instal·lacions, que comporta un preu 
més alt per un pitjor servei. La via del retorn a la gestió 
directa del cicle integral de l’aigua des del sector públic, 
un retorn a la sobirania del poble i cal avançar en im-
pulsar mesures de transparència en la gestió dels serveis 
públics d’aigua i sanejament, no la via equivocada de fer-
los més opacs i sota la lògica mercantil.

El Govern amb la seva proposta de privatització d’Ai-
gües Ter Llobregat renúncia al progressiu retorn dels 
cabals a la conca del Ter i hipoteca la millora ambien-
tal que el riu Ter es mereix.

Una manera governar que menysté els municipis d’ar-
reu del país, ja sigui aprovant prospeccions i explora-
cions d’hidrocarburs no convencionals per mitjà de 
la fractura hidràulica (fracking) sense l’acceptació ni 
consulta als respectius municipis o expropiant de for-
ma indeguda les infraestructures d’aigua cofinançades 
entre els Ajuntaments i Aigües Ter Llobregat, entre al-
tres. Recordem que 35 municipis que representen un 
cens de 1.236.959 habitants han aprovat la moció pre-

sentada per la Plataforma Aigua és vida en contra de 
la privatització d’Aigües Ter Llobregat i en defensa del 
cabals ambientals al riu Ter.

Sota aquestes polítiques mercantilistes, la ciutadania 
s’ha convertit en el principal actiu per tal de generar 
dividends i beneficis per a les empreses adjudicatàries 
de les privatitzacions.

Així doncs, lluny de respectar, protegir i implementar 
el dret humà a l’aigua, s’apliquen polítiques mercantils 
que socialitzen els deutes i privatitzen els beneficis. 
Ens trobem davant d’un sistema capitalista moribund 
que en els seu últim alè promou les ofensives més sal-
vatges i destructives per a les classes populars i per la 
governabilitat del país. Ens trobem davant el desman-
tellament de la gestió i el control públic dels recursos 
hídrics del país. Així no només s’està privatitzant es-
tructures del país, per deixar un país més empobrit, 
sinó que s’encareixen els costos i la tarifa dels ser-
veis bàsics, i per tant es dificulta l’accés als mateixos 
i s’atempta contra la universalitat del serveis, tot per 
garantir els beneficis de les empreses privades conces-
sionàries d’aquest servei públic estratègic.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa 
d’Esquerres considerem totalment errònia la privatit-
zació de serveis bàsics. El camí no és vendre’s el pa-
ís sinó reforçar-lo, no és externalitzar les funcions de 
l’administració pública sinó millorar la gestió i la go-
vernabilitat del país. Cal abandonar la política mer-
cantilista i implementar una política que reforci el pa-
per actiu de la ciutadania. Els serveis públics han de 
ser la base d’una democràcia participativa, on la trans-
parència i la rendició de comptes siguin les banderes 
de la seva gestió. El ciutadà no ha de ser considerat 
com a client, un actiu financer, sinó part essencial de 
la gestió de tots els serveis públics, del dia a dia del seu 
municipi i del rumb d’aquest Parlament.

Per aquests motius, el Grup Mixt presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a deixar sense afecte el procés de concessió 
de la xarxa d’abastament Ter Llobregat i a iniciar tots 
els tràmits legislatius necessaris per modificar al Llei 
10/2011, per tal que el servei es presti d’un ens públic. 
Així com establir tots els mecanismes necessaris per 
garantir de forma definitiva que la xarxa d’abastament 
Ter Llobregat serà sempre gestionada de forma directa 
i amb participació ciutadana, a la vegada que instem a 
establir models de gestió directa dels serveis públics 
que es basin amb la participació i el control social de 
la ciutadania per garantir-ne l’accés públic i universal 
fora de tota lògica mercantil.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Joaquim Arrufat i Ibàñez David Fernàndez i Ramos
Portaveu adjunt Grup Mixt Portaveu Grup Mixt 
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Proposta de resolució sobre la derogació 
de l’article 5.3 de l’Acord de Govern 19/2013, 
pel qual s’adopten mesures excepcionals de 
reducció de les despeses de personal per a 
l’exercici pressupostari 2013, i l’establiment 
de mecanismes de regulació de la gestió 
dels recursos econòmics de les empreses 
que gestionen serveis socials de responsa·
bilitat pública
Tram. 250-00330/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9694 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados 
Galiano, 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 Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El passat 26 de febrer es va aprovar l’ACORD 
GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten me-
sures excepcionals de reducció de les despeses de per-
sonal per a l’exercici pressupostari 2013.

L’article 5.3. preveu: 

5.3. Es repercutirà una reducció equivalent a la deduc-
ció retributiva prevista en el present Acord en els con-
certs o encàrrecs de gestió per la prestació de serveis 
socials de l’Institut Català d’Assistència i Serveis So-
cials amb entitats no incloses en el sector públic de la 
Generalitat de Catalunya.

El dia 26 de març de 2013, es van reunir diverses en-
titats socials i van acordar per unanimitat, exigir del 
Govern de la Generalitat de Catalunya que de forma 
immediata, derogués mitjançant altre acord de Go-
vern, també publicat al DOGC, l’esmentat article 5.3. 
amb els mateixos efectes de vigor que resten publicats 
en el DOGC 6325.

En una carta dirigida al Conseller d’Economia i Co-
neixement, a la Consellera de Governació i a la Con-
sellera de Benestar i Família justifiquen la seva petició 
al·legant que l’aplicació absolutament injustificada de 
la reducció acordada en virtut d’aquest article, posa en 
greu perill la viabilitat econòmica de moltes entitats 
de Serveis Socials. Alhora que lamenten que s’hagi 
aprofitat un acord de Govern relatiu a la reducció de 
despeses de personal, per introduir una rebaixa en els 
mòduls de pagament dels Serveis Socials de Catalunya

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

Proposta de resolució

1. El Parlament constata la situació delicada de les en-
titats i empreses que gestionen serveis socials de res-
ponsabilitat pública davant els impagaments i la in-
certesa en el compliment dels acords i pactes de la 
Generalitat.

2. El Parlament insta al Govern a derogar de for-
ma immediata, mitjançant altre acord de Govern 
també publicat al DOGC, l’article 5.3 de l’ACORD 
GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten me-
sures excepcionals de reducció de les despeses de 
personal per a l’exercici pressupostari 2013, amb els 
mateixos efectes de vigor que resten publicats en el 
DOGC 6325.

3. El Parlament insta al Govern a informar i dialogar 
de manera permanent amb les entitats socials i empre-
ses que gestionen serveis socials de responsabilitat pú-
blica establint a tal efecte un mecanisme regular sobre 
la gestió dels recursos econòmics.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la recuperació 
dels horaris d’atenció continuada als cen·
tres d’atenció primària de Caldes de Mont·
bui, la Garriga i La Cruïlla de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00331/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9702 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

A partir del 2 d’abril els Centres d’Atenció Primària 
de Caldes de Montbui, de la Garriga i de la Cruïlla de 
Lliçà d’Amunt, tots ells al Vallès Oriental, romandran 
tancats fora de l’horari d’obertura habitual dels cen-
tres. Aquests tres centres atenen a una població que 
va, en cada cas, dels 14.000 als 16.000 habitants.
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A partir d’aquesta data les persones que pateixin al-
guna urgència de les localitats esmentades, s’hau-
ran d’adreçar al telèfon 061 CatSalut Respon, on uns 
professionals faran les derivacions corresponents. En 
funció del cas, les persones que pateixin una urgèn-
cia sanitària podran ser atesos per un equip d’atenció 
domiciliària.

Aquesta decisió s’ha pres en el marc del nou model 
d’atenció continuada que es va començar a implantar 
el 2011, amb l’objectiu de reduir costos econòmics, 
substituint horari d’atenció nocturna per urgències, en 
els centres d’atenció primària, pel telèfon 061 com a 
principal recurs de la ciutadania en aquest horari.

És necessari garantir l’accessibilitat als centres sa-
nitaris arreu del territori, és un element fonamental 
d’equitat i qualitat d’un sistema sanitari. La necessitat 
de mantenir el servei d’atenció continuada no es pot 
mesurar només pel nombre de persones ateses, sinó 
també pel tipus de casos que es poden atendre i per la 
disponibilitat del servei en horari nocturn. El recurs 
al 061 o l’atenció en el domicili no poden substituir la 
presència d’un centre obert per, a més a més, un volum 
de població significatiu.

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: 

Recuperar l’horari d’atenció continuada en els centres 
d’atenció primària de Caldes de Montbui, de la Garri-
ga i de la Cruïlla de Lliçà d’Amunt.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Josep Vendrell Gardeñes, diputat del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies educatives d’educació secundà·
ria de l’Institut Joan Oró i la construcció d’un 
centre educatiu públic d’infantil, primària i 
secundària a Martorell
Tram. 250-00332/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9710 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, 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’Ensenyament i 
Universitats.

Exposició de motius

A Martorell, l’IES Joan Oró ha estat informat de la pos-
sible pèrdua d’una línia d’Educació Secundària, i al ma-
teix temps, l’escola concertada La Mercè podria acon-
seguir augmentar el seu concert amb el Departament 
d’Ensenyament amb una línia més del mateix nivell.

Donat que l’escola pública és l’única que garanteix 
l’accés a l’educació de tots els nens i nenes indepen-
dentment del seu entorn econòmic i social, no és ver-
semblant que en una situació de crisi com l’actual, a 
la que se suma una disminució de la natalitat, s’incre-
mentin els concerts educatius amb els centres privats 
mentre, en paral·lel, es disminueixen línies als centres 
públics.

Una decisió d’aquestes característiques no tindria rela-
ció amb la demografia, sinó amb el traspàs d’alumnat 
cap a institucions privades que no tenen cap compro-
mís de garantir l’atenció a les necessitats educatives de 
la població i que, per tant, poden afavorir les desigual-
tats i no actuar en favor de la cohesió social.

Així mateix, està en creixement a la població de Mar-
torell un nou INS, ubicat de manera temporal en l’edi-
fici de l’escola Oficial d’Idiomes, l’INS Martorell, que 
permetria amb la planificació adequada, tenir un ins-
titut-escola a la ciutat amb la garantia de mantenir la 
mateixa línia pedagògica en tot el recorregut escolar 
del seu alumnat i afavorir d’aquesta manera la conso-
lidació d’una opció pública a l’hora d’escollir l’escola-
rització de nou alumnat.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Mantenir les línies educatives d’educació secundà-
ria actuals a l’IES Joan Oro de Martorell.

2. Iniciar els tràmits pertinents amb l’ajuntament de 
Martorell per tal de poder iniciar al llarg del curs 
2013-2014 la planificació per construir un nou centre 
educatiu públic que aculli educació infantil, educació 
primària i educació secundària, quer pugui incorpo-
rar l’alumnat que actualment està escolaritzar a l’INS 
Martorell en mòduls provisionals.

3. Establir en els propers pressupostos i subsegüents 
les partides necessàries per a la planificació, licitació i 
execució d’aquesta edificació.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca; por-
taveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat del GP d’ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes pendents de les expropiacions 
per a fer les obres a la carretera C·51 entre 
Valls i el Vendrell
Tram. 250-00333/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9711 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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’Eco-
nomia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

L’any 2009 la Generalitat de Catalunya va iniciar el 
procediment d’expropiació de 700 finques en els mu-
nicipis de Valls, Puig-Pelat, Alió, Vila-rodona, Rodo-
nyà, Albinyana i la Bisbal del Penedès de les comar-
ques de l’Alt camp i Baix Penedès per tal de realitzar 
la millora de la carretera C-51 entre Valls i el Vendrell.

Les expropiacions que afectaven unes 700 finques i 
345 propietaris per un valor de 5’1 milions d’euros es 
van convertir en forçoses l’any 2011 i el govern va pa-
gar el 30 % de l’import als afectats corresponent al pa-

gament de prèvia ocupació, restant pendent,fins a data 
d’avui, el pagament del 70 % restant.

Els i les pageses durant aquests 4 anys, des de que es 
va iniciar el procés a més de no cobrar, tampoc han 
pogut treballar les seves terres, moltes de les quals es-
taven en plena productivitat, amb la qual cosa han pa-
tit un perjudici.

Tenint en compte que quan s’inicia un procediment 
d’expropiació, cal que estiguin els diners consignats 
per tal de poder donar l’autorització administrativa, 
caldria saber on han anat aquests diners, perquè més 
enllà de la manca de liquiditat al·legada pel govern en 
la darrera reunió que va mantenir amb els afectats, 
s’amaga el vell problema de la protecció del sol agrari 
i els drets de la pagesia davant tot tipus d’intervenci-
ons.

El traçat de la carretera C 51 no ha estat exempt de 
polèmica, tant per la proporció de cos-benefici de la 
mateixa, com per l’impacte paisatgístic que en alguns 
casos es va poder aturar com en la variant de Vilardi-
da, una infraestructura que ha deixat 347 afectats sen-
se terres i sense diners.

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: 

Introduir en els pressupostos de l’any 2013 una partida 
pressupostària per fer front als pagaments pendents, 
així com una calendarització en el cas que aquests 
s’hagin de realitzar en més d’un exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del Consorci del Teatre Fortuny de Reus
Tram. 250-00334/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9712 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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-
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bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura i 
Llengua.

Exposició de motius

El Consorci del Teatre Fortuny de Reus (Baix Camp) 
va néixer en el moment de recuperació de la democrà-
cia a nivell municipal, malgrat el context de la profun-
da la crisi econòmica dels anys 70-80 - amb el con-
seller de Cultura Max Canher i el regidor de Cultura 
Ramon Ferran. I des d’aquell moment el Teatre For-
tuny ha estat un referent clar per marcar els valors i 
potencialitats de la ciutat de Reus. En aquesta positiva 
i brillant trajectòria del Consorci del Teatre Fortuny 
de Reus, mantinguda durant dècades, destaquem no 
només que es sustenta en els antecedents de la ciutat 
de foment i vinculació amb el conreu de les arts es-
cèniques, també cohesiona la tradició teatral viva de 
Reus, de la qual en els darrers anys han sorgit iniciati-
ves com el Consorci del Teatre Bartrina, el festival de 
mim i gestualitat COS, el festival de circ TRAPEZI i 
que va culminar amb la creació del Centre d’Arts Es-
cèniques de Reus el CAER.

La no continuïtat del Consorci del Teatre Fortuny de 
Reus no només té efectes a nivell de la ciutat i entorn 
metropolità de Tarragona també es palesen a nivell na-
cional, i posa en evidenciar l’actual manca de voluntat 
de descentralització cultural del govern de la Genera-
litat de Catalunya. La signatura d’un Contracte Pro-
grama no pot substituir la solidesa que en el foment 
de les arts escèniques ofereix l’existència del Consorci 
del Teatre Fortuny de Reus.

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 instar el Govern a: 

1. Que es negociï amb l’Ajuntament de Reus i la Dipu-
tació de Tarragona la renovació del Consorci del Tea-
tre Fortuny de Reus, ja que la no continuïtat d’aquesta 
institució no només té efectes sobre la ciutat de Reus 
sinó a nivell nacional.

2. En el cas de què finalment la fórmula imposada si-
gui la del contracte programa que es garanteixi una 
aportació econòmica de la Generalitat suficient per tal 
de poder seguir fent producció pròpia.

3. Garantir que el CAER pugui continua realitzant 
producció pròpia i no es limiti només a coproducci-
ons d’alguns espectacles del Teatre Nacional de Ca-
talunya.

4. Que es mantinguin els llocs de treball actuals i es 
doni transparència de tot el procés als grups munici-
pals de l’Ajuntament de Reus.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Hortènsia Grau Juan, diputada del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre els protocols 
d’usos lingüístics
Tram. 250-00336/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 9735 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario 
de Ciutadans, José Manuel Villegas Pérez, diputado, 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 
146 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución para que sea sustanci-
ada en la Comisión de Salud.

Exposición de motivos

La publicación en determinados medios de comuni-
cación de informaciones referentes a la existencia de 
Modelos de Protocolos de Usos Lingüísticos en dife-
rentes Departamentos del Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña, en los que se determinan los criterios de 
usos lingüísticos que deben guiar a la administración, 
sus trabajadores y entes dependientes, así como regu-
lan y «garantizan» los derechos lingüísticos de los ciu-
dadanos en su relación con la administración, eviden-
cian la violación permanente del principio de legalidad 
por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

La determinación y uso en estos modelos de protoco-
los de la lengua catalana como lengua preferente ti-
enen su cobertura argumental en la incorrecta apli-
cación del artículo 6 del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña que proclama que la lengua propia de Cata-
luña es el catalán y como tal la lengua de uso normal y 
preferente de la Generalitat de Cataluña.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 
28 de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Cons-
titucional resolviendo el recurso de inconstitucio-
nal 8045/2006 interpuesto contra diversos preceptos 
de la Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio de reforma 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña, establece la 
doctrina a seguir en la interpretación de este precep-
to, llegándose a anular por inconstitucional el carácter 
preferente de la lengua catalana que se reconoce en 
el artículo 6.1 del EAC por infringir abiertamente el 
principio de cooficialidad de lenguas establecido en el 
artículo 3 de la Constitución Española.
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A la vista del contenido de la sentencia cabe declarar 
nulos aquellos preceptos expuestos en el «uso de las 
lenguas oficiales», el «uso de las lenguas no oficiales» 
así como la «pauta de usos e indicaciones prácticas» 
de dichos protocolos, que vulneren y violen la senten-
cia del TC 31/2010 en cuanto aluden sólo a la lengua 
catalana como lengua de uso normal y preferente por 
parte de la Generalitat de Cataluña y el sector público 
dependiente, ignorando deliberadamente al castellano 
como lengua de uso, también normal, de la citada ad-
ministración.

La redacción y literalidad de estos modelos de proto-
colos así como los protocolos de ellos derivados, cons-
tituyen una directa violación del principio de coofici-
alidad, que obliga a contemplar que todos los Poderes 
Públicos deben asumir el castellano y el catalán como 
lenguas de uso normal, siendo por ello contrarios al 
artículo 3 de la Constitución, al artículo 6 del Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña y a la Ley de Política 
Lingüística en la interpretación que ha hecho de ellos 
el Tribunal Constitucional, así como numerosas sen-
tencias del TSJC.

Por estos motivos, Grupo Parlamentario de Ciutadans 
presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. La derogación, suspensión, nulidad, retirada o no 
aplicación de los modelos de protocolos de usos lingü-
ísticos o protocolos de usos lingüísticos de ellos deri-
vados, vigentes o en uso en el Departamento de Salud.

2. La implementación en cualquier nuevo modelo de 
protocolo de usos lingüísticos o protocolo de usos lin-
güísticos de ellos derivados de aplicación en la Gene-
ralitat de Cataluña y de los organismos dependientes 
del artículo 3 de la CE, así como la interpretación del 
artículo 6 del Estatuto de Autonomía de Cataluña se-
gún determinan los fundamentos jurídicos de la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 31/2010.

3. La inmediata suspensión de cualquier directriz, or-
den o recomendación interna que imponga, oriente, 
condicione o «informe» a los trabajadores públicos o 
trabajadores laborales de la Generalitat de Cataluña o 
los organismos dependientes sobre la utilización de 
cualquiera de las lenguas oficiales tanto en las comu-
nicaciones escritas internas o externas vinculados a su 
responsabilidad laboral y/o administrativa, así como 
en las comunicaciones orales internas y/o externas en 
su ejercicio profesional entre sí, con los ciudadanos y/o 
la administración de la que dependan.

Palacio del Parlamento, 20 de marzo de 2013

Jordi Cañas Pérez José Manuel Villegas Pérez
Portavoz del GP de C’s Diputado del GP de C’s

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències nocturnes del CAP La 
Cruïlla, de Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00337/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9782 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament de Salut, a través del CatSalut, pre-
veu tancar a el proper 2 d’abril, sense previ consens 
amb el territori afectat, el servei d’urgències noctur-
nes, que funciona de les de dotze de la nit fins les vuit 
del matí, del Centre d’Atenció Primària La Cruïlla de 
Lliçà d’Amunt. Es tracta d’unes urgències que atenen 
els veïns i veïnes del municipi, però també els d’al-
tres poblacions, com Santa Eulàlia de Ronçana i Bi-
gues i Riells. En total, més de 30.000 persones, moltes 
d’elles persones grans i amb dificultats en la seva mo-
bilitat. Els usuaris hauran de trucar al 061 per tal que 
un equip d’atenció domiciliària es desplaci per aten-
dre’ls, o bé traslladar-se fins l’Hospital de Granollers 
en els casos més greus.

Davant d’aquest fet, els veïns i veïnes s’estan mobilit-
zant demanant la continuïtat del servei, i l’Ajuntament 
ha iniciat les gestions en la línia de trobar una solució 
als problemes que se’n deriven.

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 l’equitat i l’accessibilitat als ser-
veis sanitaris nocturns del CAP La Cruïlla de Lliçà 
d’Amunt, garantint el funcionament de les urgències 
nocturnes de manera continuada.

Palau del Parlament, 22 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà-
brega; Jordi Terrades i Santacreu, diputats del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències nocturnes del CAP La 
Garriga
Tram. 250-00338/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9783 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament de Salut, a través del CatSalut, preveu 
tancar a el proper 2 d’abril, sense previ consens amb 
el territori afectat, el servei d’urgències nocturnes, que 
funciona de les de dotze de la nit fins les vuit del ma-
tí, del Centre d’Atenció Primària La Garriga. Es trac-
ta d’unes urgències que atenen els veïns i veïnes del 
municipi, però també els d’altres poblacions, com Fi-
garó-Montmany, Tagamanent, Aiguafreda i l’Ametlla 
del Vallès. En total, més de 27.500 persones, moltes 
d’elles persones grans i amb dificultats en la seva mo-
bilitat. Els usuaris hauran de trucar al 061 per tal que 
un equip d’atenció domiciliària es desplaci per aten-
dre’ls, o bé traslladar-se fins l’Hospital de Granollers 
en els casos més greus.

Davant d’aquest fet, els veïns i veïnes s’estan mobilit-
zant demanant la continuïtat del servei.

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 l’equitat i l’accessibilitat als serveis 
sanitaris nocturns del CAP La Garriga, garantint el 
funcionament de les urgències nocturnes de manera 
continuada.

Palau del Parlament, 22 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà-
brega; Jordi Terrades i Santacreu, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències nocturnes del CAP Jo·
an Mirambell i Folch, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00339/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 9784 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament de Salut, a través del CatSalut, preveu 
tancar a el proper 2 d’abril, sense previ consens amb el 
territori afectat, el servei d’urgències nocturnes, que fun-
ciona de les de dotze de la nit fins les vuit del matí, del 
Centre d’Atenció Primària Joan Mirambell i Folch de 
Caldes de Montbui. Es tracta d’unes urgències que ate-
nen els veïns i veïnes del municipi, però també els d’al-
tres poblacions, com Sant Feliu de Codines i Gallifa. En 
total, més de 23.500 persones, moltes d’elles persones 
grans i amb dificultats en la seva mobilitat. Els usuaris 
hauran de trucar al 061 per tal que un equip d’atenció 
domiciliària es desplaci per atendre’ls, o bé traslladar-se 
fins l’Hospital de Granollers en els casos més greus.

Davant d’aquest fet, els veïns i veïnes s’estan mobilit-
zant demanant la continuïtat del servei.

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 l’equitat i l’accessibilitat als serveis 
sanitaris nocturns del CAP Joan Mirambell i Folch de 
Caldes de Montbui, garantint el funcionament de les 
urgències nocturnes de manera continuada.

Palau del Parlament, 22 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà-
brega; Jordi Terrades i Santacreu, diputats del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el reconeixe·
ment de la República de Kosovo
Tram. 250-00340/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 9815 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignants, 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’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

El 17 de febrer d’enguany es va celebrar el cinquè ani-
versari de la declaració d’independència de Kosovo. 
El 22 de gener de 2010, el Tribunal Internacional de 
Justícia de Nacions Unides va dictaminar que aquella 
declaració d’independència, efectuada unilateralment 
per part dels representants de l’Assemblea de Kosovo, 
en cap cas era contrària al dret internacional.

El dia 10 de setembre de 2012 el Grup Internacional 
de Supervisió de Kosovo (GIS) va donar oficialment 
per acabada la seva tasca al país. A la pràctica, el par-
lament de Pristina ho va celebrar com la fi de la inde-
pendència supervisada, i per tant, la consecució de la 
plena sobirania del seu país.

Actualment 99 estats membres de Nacions Unides han 
reconegut oficialment la República de Kosovo. A la 
UE ho han fet tots els seus Estats membres menys 
cinc: el Regne d’Espanya, Romania, Eslovàquia, Xi-
pre i Grècia.

El Parlament Europeu ha instat en reiterades ocasions, 
la darrera de les quals el març de 2012, a que els estats 
membres de la UE que encara no ho hagin fet recone-
guin plenament Kosovo com a estat independent, ins-
tant a totes les parts implicades a participar de forma 
constructiva en el diàleg facilitat per la UE per abste-
nir-se de qualsevol acció que pugui generar tensions 
a la regió. A més a més, l’Eurocambra debatrà aquest 
abril sobre aquesta qüestió, on la proposta de docu-
ment que ha fet la Comissió i ratificada per la Comis-
sió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu segueix la 
línia de la ressolució de març de 2012.

Mentrestant, Kosovo i la UE estan duent a terme ne-
gociacions per arribar a un Acord d’Estabilització i 
Associació, pas previ a la plena integració de Koso-
vo com a Estat membre de la UE. Recentment, a més, 
Belgrad i Pristina han reprès el diàleg d’alt nivell per 
normalitzar les relacions entre Sèrbia i Kosovo.

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: 

– Instar el govern de l’Estat espanyol a reconèixer ple-
nament la República de Kosovo com a Estat indepen-
dent, membre de ple dret de la comunitat internacional, 
tal com han fet 22 estats membres de la Unió Europea, 
per tal de reforçar la política exterior comuna europea i 
garantir l’estabilitat geopolítica de la regió.

– Instar el govern de l’Estat espanyol a actuar davant 
dels altres 4 Estats Membres (Romania, Eslovàquia, 
Xipre i Grècia) per a que reconeguin la República de 
Kosovo com a Estat independent de cara a garantir 
l’estabilitat geopolítica de la regió, tal i com va aprovar 
el Parlament Europeu.

Palau del Parlament, 22 de març de 2013

Jordi Solé i Ferrando, diputat; Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu; Gemma Calvet i Barot, diputada del GP 
d’ERC

Proposta de resolució sobre la protocol·
lització de les actuacions relacionades amb 
el trastorn de l’espectre autista
Tram. 250-00341/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9823 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, 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 de Salut.

Exposició de motius

El Trastorn en l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn 
del desenvolupament que provoca una alteració neuro-
biològica en el processament de la informació que es 
manifesta a través d’un dèficit important en les habi-
litats socials i comunicatives. El TEA, que se sol ma-
nifestar abans dels 3 anys d’edat, es caracteritza per 
dificultats per a les relacions socials, problemes de co-
municació i llenguatge i desenvolupament de conduc-
tes repetitives i interessos restringits.
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Aquest trastorn afecta 1 de cada 88 infants de 8 anys 
pel que fa a tot l’espectre autista. Malgrat tot, encara 
hi ha un gran dèficit en la detecció i el diagnòstic del 
TEA, entre altres coses perquè encara hi ha nombro-
sos professionals que en desconeixen els criteris diag-
nòstics (ADOS-G) o bé no tenen la formació necessà-
ria per passar les proves de diagnòstic (DSM-IV-TR i 
ADI-R)

Podem afegir-hi els reptes de l’absència d’un tracta-
ment farmacològic eficaç o la inviabilitat per estandar-
ditzar el seu tractament, a més que la intervenció mul-
tidisciplinar coordinada es fa imprescindible: serveis 
sanitaris, família, centres educatius.

Malgrat tot, el que determina en gran mesura la bona 
evolució de l’infant que pateix aquest trastorn és la de-
tecció i l’atenció precoç. En aquest sentit, l’administra-
ció pública ha fet un pas endavant amb la publicació 
del «Pla d’atenció integral a les persones amb Trastorn 
de l’Espectre Autista». Ara bé, no s’ha fet la difusió 
adequada d’aquest pla, que és conegut bàsicament pels 
professionals de l’àmbit sanitari que ja treballen i in-
vestiguen el TEA, però que en l’àmbit escolar és com-
pletament desconegut i, en qualsevol cas, no hi ha un 
protocol de compliment obligat.

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 Departament de 
Salut a: 

Acordar conjuntament amb el Departament d’Ense-
nyament els mecanismes de protocol·lització i difusió 
de les actuacions relacionades amb el Trastorn en l’Es-
pectre Autista, concretant les següents actuacions: 

a. Adaptar el Pla d’Atenció Integral a les Persones amb 
Trastorn de l’Espectre Autista a un protocol d’actuació 
que permeti la intervenció multidisciplinar sota una 
mateixa línia d’actuació.

b. Elaborar un procediment de difusió i implantació 
d’aquest protocol en tots aquells àmbits directament 
implicats en les relacions amb les persones que patei-
xen aquest trastorn: sanitari, educatiu, familiar.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca; por-
taveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat del GP d’ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre la protocol·

lització de les actuacions relacionades amb 
el trastorn de l’espectre autista
Tram. 250-00342/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 9824 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, 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’Ensenyament i 
Universitats.

Exposició de motius

El Trastorn en l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn 
del desenvolupament que provoca una alteració neuro-
biològica en el processament de la informació que es 
manifesta a través d’un dèficit important en les habi-
litats socials i comunicatives. El TEA, que se sol ma-
nifestar abans dels 3 anys d’edat, es caracteritza per 
dificultats per a les relacions socials, problemes de co-
municació i llenguatge i desenvolupament de conduc-
tes repetitives i interessos restringits.

Aquest trastorn afecta 1 de cada 88 infants de 8 anys 
pel que fa a tot l’espectre autista. Malgrat tot, encara 
hi ha un gran dèficit en la detecció i el diagnòstic del 
TEA, entre altres coses perquè encara hi ha nombro-
sos professionals que en desconeixen els criteris diag-
nòstics (ADOS-G) o bé no tenen la formació necessà-
ria per passar les proves de diagnòstic (DSM-IV-TR i 
ADI-R)

Podem afegir-hi els reptes de l’absència d’un tracta-
ment farmacològic eficaç o la inviabilitat per estandar-
ditzar el seu tractament, a més que la intervenció mul-
tidisciplinar coordinada es fa imprescindible: serveis 
sanitaris, família, centres educatius.

Malgrat tot, el que determina en gran mesura la bona 
evolució de l’infant que pateix aquest trastorn és la de-
tecció i l’atenció precoç. En aquest sentit, l’administra-
ció pública ha fet un pas endavant amb la publicació 
del «Pla d’atenció integral a les persones amb Trastorn 
de l’Espectre Autista». Ara bé, no s’ha fet la difusió 
adequada d’aquest pla, que és conegut bàsicament pels 
professionals de l’àmbit sanitari que ja treballen i in-
vestiguen el TEA, però que en l’àmbit escolar és com-
pletament desconegut i, en qualsevol cas, no hi ha un 
protocol de compliment obligat.
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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 Departament d’En-
senyament a: 

Acordar conjuntament amb el Departament de Salut 
els mecanismes de protocol·lització i difusió de les ac-
tuacions relacionades amb el Trastorn en l’Espectre 
Autista, concretant les següents actuacions: 

a. Adaptar el Pla d’Atenció Integral a les Persones amb 
Trastorn de l’Espectre Autista a un protocol d’actuació 
que permeti la intervenció multidisciplinar sota una 
mateixa línia d’actuació.

b. Elaborar un procediment de difusió i implantació 
d’aquest protocol en tots aquells àmbits directament 
implicats en les relacions amb les persones que patei-
xen aquest trastorn: sanitari, educatiu, familiar.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca; por-
taveu adjunt; Marc Vidal Pou, diputat del GP d’ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre les negociaci·
ons per al nou conveni de la Xarxa Hospita·
lària d’Utilització Pública
Tram. 250-00343/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 9838 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Alba Vergés i Bosch, 
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 el conve-
ni de la XHUP, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La darrera reforma laboral establerta per l’actual go-
vern espanyol estableix que si els convenis que estan 
en negociació no es tanquen en un termini d’un any, 
passen a estar subjectes directament a l’estatut dels 
treballadors.

El conveni de la Xarxa hospitalària d’ús públic cadu-
cava el dia 31 de desembre de 2012, de manera que 

actualment està en «ultra activitat». Per això, la data 
límit per a tancar la negociació és el 7 de juliol, ja que 
sinó, tots els treballadors subjectes al conveni XHUP 
se’n veuran afectats, passant a estar regits per l’estatut 
dels treballadors.

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 Gene-
ralitat a prendre les mesures necessàries per tal que les 
negociacions del nou conveni, que ha de regir les con-
dicions laborals dels treballadors de la XHUP, siguin 
exitoses abans de l’1 de juliol de 2013.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Alba Vergés i Bosch
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre les sancions 
imposades als comerços per motius lingü·
ístics
Tram. 250-00344/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 9971 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Inés Arrimadas Gar-
cía, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 
146 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución para que sea sustanci-
ada en la Comisión de Empresa y Empleo.

Exposición de motivos

Una sentencia del Tribunal Constitucional de octubre 
de 2012 anuló parcialmente el artículo 30 de la Ley 
3/1993, del Estatuto del Consumidor de Cataluña, de-
jando sin efecto el régimen sancionador contemplado 
entre 1993 y 2010. Ese artículo establecía el régimen 
sancionador de las infracciones contra los derechos 
de los consumidores a partir de 1993, entre ellos, el 
de ser atendido oralmente y por escrito en catalán. El 
Tribunal Constitucional consideró que dicho precepto 
incumplía el principio de seguridad jurídica por de-
jar a expensas de la discrecionalidad de la Adminis-
tración autonómica los criterios y las cuantías de las 
sanciones 

En respuesta a una pregunta formulada oralmente por 
el grupo parlamentario de Ciutadans en la sesión ple-
naria que tuvo lugar el pasado 13 de marzo de 2013, el 
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Consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Sr. 
Felip Puig, anunció que se archivarán los expedientes 
abiertos antes de agosto de 2010 iniciados para impo-
ner multas lingüísticas a los comerciantes por utilizar 
el castellano en sus negocios y que han recibido una 
reclamación del afectado. Así, la Generalitat de Cata-
luña puso de manifiesto que se han dado instrucciones 
para que se allanen todas las demandas y se desesti-
men o, en todo caso, se retiren todos los expedientes 
sancionadores.

Sin embargo, el propio Consejero anunció que no se 
devolverán los importes de las multas lingüísticas co-
brados previamente ni se dejará de multar en base al 
Código de Consumo que entró en vigor en agosto de 
2010, a pesar de que el Tribunal Constitucional ha in-
dicado que es ilegal hacerlo.

Por estos motivos, el grupo parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a 

1. Cerrar de oficio de forma inmediata todos los expe-
dientes abiertos de multas lingüísticas pendientes de 
resolución en virtud del artículo 30 de la Ley 3/1993, 
del Estatuto del Consumidor de Cataluña

2. Devolver de forma inmediata los importes de las 
multas lingüísticas impuestas en virtud del artículo 30 
de la Ley 3/1993, del Estatuto del Consumidor de Ca-
taluña, desde el año 1993 hasta la entrada en vigor del 
nuevo Código de Consumo (Ley 22/2010, del Código 
de Consumo de Cataluña)

3. Cumplir la sentencia 31/2010 del Tribunal Consti-
tucional sobre el estatuto de Autonomía de Cataluña, 
que declara que cualquier imposición por parte de la 
Administración de una de las dos lenguas oficiales so-
bre la otra en la relación entre particulares es ilegal, 
adaptando el Código de Consumo de Cataluña a dicha 
sentencia

4. Cerrar de oficio de forma inmediata todos los expe-
dientes abiertos de multas lingüísticas pendientes de 
resolución en virtud del Código de Consumo de Ca-
taluña desde su entrada en vigor y devolver de forma 
inmediata los importes de las multas lingüísticas im-
puestas en virtud del mismo

5. No imponer ninguna nueva multa lingüística en vir-
tud del Código de Consumo de Cataluña

Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2013

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
Presidente del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre el servei d’ur·
gències nocturnes del CAP La Garriga
Tram. 250-00345/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 9972 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente propuesta de resolución para 
que sea sustanciada en la Comisión de Salud.

Exposición de motivos

El Departamento de Salud anunció el pasado 25 de 
marzo de 2013 el cierre de los servicios de urgencias 
nocturnas del Centro de Asistencia Primaria (CAP) de 
La Garriga (Vallès Oriental) a partir del día 2 de abril 
de 2013, centro que prestaba dicho servicio entre las 
00.00 y las 08.00 horas. Este CAP, inaugurado en el 
año 2009, es el ambulatorio de referencia de los ha-
bitantes de las poblaciones de La Garriga, L’Ametlla, 
Tagamanent, Figaró-Montmany y Aiguafreda, pres-
tando el servicio a más de 26.000 usuarios. A partir 
de esta fecha los vecinos de las poblaciones afectadas 
serán atendidos por el Servei d’Emergències Mèdi-
ques (SEM) a través del teléfono 061. Desde allí, en 
su caso, se les derivará hacia el servicio de urgencias 
nocturnas más cercano, es decir al CAP de Granollers, 
situado a once kilómetros de La Garriga.

El Departamento de Salud aduce que la razón del ci-
erre del servicio de urgencias nocturnas es el bajo nú-
mero de servicios que se prestan en esos horarios, cosa 
que no justifica económicamente su mantenimiento, y 
planteaba el cierre del servicio nocturno del ambulato-
rio de La Garriga desde noviembre de 2012.

Esta medida se enmarca en el proceso de recortes que 
está llevando a cabo el Departamento de Salud en toda 
la comarca del Vallès Oriental. El pasado otoño la Ge-
neralitat ya cerró las urgencias nocturnas en los mu-
nicipios de Montornès y Cardedeu y, a partir del 2 de 
abril de 2013, en esta comarca los servicios noctur-
nos de urgencias sólo funcionarán en los municipios 
de Sant Celoni, Granollers y Mollet.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a 

1. Reabrir de forma inmediata el servicio de urgencias 
nocturnas del CAP de La Garriga (Vallès Oriental), 
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ambulatorio que presta atención a más de 26.000 usu-
arios 

2. Garantizar la continuidad del servicio de urgenci-
as nocturnas todos los días del año a los usuarios de 
dicho CAP, independientemente del número de visitas 
atendidas por este servicio

3. Mantener los puestos de trabajo de los profesionales 
sanitarios encargados de prestar el servicio de urgen-
cias nocturnas de dicho CAP 

Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2013

Albert Rivera Díaz
Presidente del GP de C’s

Proposta de resolució sobre el servei d’ur·
gències nocturnes del CAP La Cruïlla, de 
Lliçà d’Amunt, i del CAP Joan Mirambell i 
Folch, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00346/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 9973 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, de acuerdo con lo que establecen 
los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamen-
to, presenta la siguiente propuesta de resolución para 
que sea sustanciada en la Comisión de Salud.

Exposición de motivos

El Departamento de Salud anunció el pasado 25 de 
marzo de 2013 el cierre de los servicios de urgenci-
as nocturnas de los Centros de Atención Primaria 
(CAP) de Caldes de Montbui y «La Cruïlla» de Lliçà 
d’Amunt a partir del día 2 de abril de 2013.

Dicho Departamento, en el marco de la reestructu-
ración de oferta de servicios de atención urgente que 
está llevando a cabo desde 2011, ha aducido criterios 
de accesibilidad, calidad y eficiencia para cerrar es-
tos servicios de urgencias nocturnas, que se suman a 
las ya efectuadas de acuerdo con el Pla de Salut 2011-
2015, que ha supuesto el cierre de las urgencias noc-
turnas en casi ochenta ambulatorios y la remodelación 
horaria en un centenar de ellos.

Así, los 16.000 habitantes de Caldes de Montbui, y los 
14.500 de Lliçà d’Amunt, en caso de necesidad, no ten-
drán otra opción que llamar al Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM) para solicitar asistencia médica fue-
ra de los horarios de apertura de los CAP.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a 

1. Reabrir de forma inmediata el servicio de urgencias 
nocturnas de los CAPs de Caldes de Montbui y «La 
Cruïlla» de Lliçà d’Amunt, ambulatorios que prestan 
atención a más de 30.000 usuarios 

2. Garantizar la continuidad de los servicios de urgen-
cias nocturnas todos los días del año a los usuarios de 
los dos CAPs, independientemente del número de visi-
tas atendidas por estos servicios

3. Mantener los puestos de trabajo de los profesionales 
sanitarios encargados de prestar los servicios de ur-
gencias nocturnas de los dos CAPs

Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2013

Albert Rivera Díaz
Presidente del GP de C’s

Proposta de resolució sobre el mapa de 
centres d’ensenyament públics en què s’ate·
nen alumnes amb discapacitat
Tram. 250-00347/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10065 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Milián 
Querol, diputat, José Antonio Coto Roquet, diputat del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Moltes famílies de Catalunya amb fills amb discapa-
citats a càrrec no disposen en un radi proper al seu 
domicili d’escoles i instituts públics en el que els seus 
fills puguin rebre un ensenyament adaptat a les seves 
necessitats. Aquesta situació obliga a aquestes famíli-
es a traslladar als seus fills a escoles privades o con-
certades on els seus fills rebin una educació i un trac-
tament específic a la seva discapacitat.

La ubicació dels centres públics on es pugui dur a ter-
me un tractament específic, en la majoria dels casos, 
està llunyana de la residència habitual de les famílies, 
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aquestes es veuen obligades a traslladar als seus fills 
discapacitats fins aquests centres.

Degut a la crisi econòmica que estem patint hi ha fa-
mílies on cap dels seus membres treballen, només de-
penent de l’ajut de dependència i de la PIRMI o altres 
prestacions de característiques similars, i per tant, on 
el cost de fer front a una escola on es tracti aquests 
alumnes discapacitats representa una part important 
dels seus ingressos, els quals, en molts casos, no po-
den assumir.

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

Proposta de resolució

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

1. Establir, en un termini no superior a 30 dies, un ma-
pa de centres públics on es tractin a alumnes amb dis-
capacitats que no puguin seguir els itineraris d’ense-
nyament convencionals.

2. Garantir a totes les famílies sense prestació d’atur, 
beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció i d’ajuts 
per dependència o altres prestacions de característi-
ques similars, amb menors amb discapacitat a càrrec, 
que disposaran gratuïtament d’un centre a una distàn-
cia no superior a 30 minuts amb transport públic, si-
gui públic o concertat, sense cap cost afegit, amb beca 
menjador inclosa.

Palau del Parlament, 21 de març de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Juan Milián Que-
rol; José Antonio Coto Roquet, diputats del GP del PPC

Proposta de resolució sobre les obres d’am·
pliació de l’Institut Montserrat Colomer, de 
Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00348/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10084 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació de l’Institut Montserrat Colomer a Sant Esteve 
Sesrovires per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesro-
vires (Baix Llobregat) va iniciar la seva activitat l’any 
2006. Tot i ser un equipament pensat, en el seu inici, 
per a ensenyament secundari obligatori, durant el curs 
2007-08 es va decidir que esdevingués un centre 3/2.

L’adequació per poder oferir els Batxillerats va consis-
tir en la col·locació de 2 mòduls (1 el curs 2007-08 i un 
altra el curs 2008-09)

L’octubre de 2008 s’aprova el projecte d’ampliació de 
l’institut i això suposa complementar la instal·lació 
existent amb quatre aules de batxillerat, un aula com-
plementaria, dos departaments, una tutoria, dos labo-
ratoris i una aula de dibuix.

El global de l’ampliació i obra nova significà més de 
mil m2 de superfície construïda i una reforma molt 
important de l’edifici existent, així com l’urbanització 
de quasi 2.400 m2.

El Govern de la Generalitat, conscient de la necessitat 
d’aquesta oferta pública educativa que escolaritza tots 
els alumnes de secundaria obligatòria i de batxillerat 
de Sant Esteve Sesrovires i de Castellví de Rosanes, 
es va comprometre, al novembre de 2009, a portar a 
terme l’ampliar: 3 línies d’ESO i 2 de Batxillerat, amb 
una inversió de 1,6 milions d’euros.

El BOPC de 30 de juny de 2011 publica una nova dis-
posició addicional on especifica que el Govern, dins 
de les disponibilitats pressupostàries per a l’any 2011, 
garantirà l’ampliació de l’Institut i eliminarà els mò-
duls prefabricats de Sant Esteve Sesrovires. No obs-
tant, el curs 2012– 2013 s’inicia el curs amb els mò-
duls prefabricats instal·lats.

Enguany, la situació continua sent precària, sense 
haver-se desenvolupat cap acció d’ampliació i/o mi-
llora de les condicions, tot i que les dades demogrà-
fiques indiquen una creixent demanda. De fet, el De-
partament d’Ensenyament, ja ha notificat al centre i 
a l’Ajuntament l’oferta de places pel curs 2013-2014 i 
preveu l’inici d’una quarta línia d’ESO en el institut.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasig-
nants presenten la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
realitzar les obres d’ampliació del Centre Montserrat 
Colomer de Sant Esteve Sesrovires.

2. El Parlament insta a la Consellera d’Ensenyament a 
reunir-se de manera urgent amb l’Alcalde de Sant Este-
ve Sesrovires així com amb la comunitat educativa per 
tal d’informar-los dels terminis i detalls del procés de 
millora del centre educatiu.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incorporar al Pressupost 2013 una partida 
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econòmica destinada a les obres d’ampliació del cen-
tre Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir l’inici del curs 2014-2015 en les noves instal·lacions 
del Centre Montserrat Colomer.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Rocío Martínez-
Sampere Rodrigo; Eva Granados Galiano, diputades 
del GP SOC; Dolors Camats Luis, portaveu; Jaume 
Bosch i Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’atenció primà·
ria a Gavà
Tram. 250-00349/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10085 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El 7 d’abril de 2010 el Consell de Direcció del CatSa-
lut va aprovar acceptar la cessió del domini d’una fin-
ca de 5.295 m² de superfície situada al sector del Pla 
Parcial Pla de Ponent de Gavà, per edificar-hi el Cen-
tre d’Atenció Primària Gavà-3. Aquesta acceptació es 
va formalitzar mitjançant document administratiu el 5 
d’abril de 2011.

Aquest equipament ha de donar servei a les necessitats 
de les persones que resideixen en aquella zona i alhora 
també garantir la cobertura de totes aquelles que resi-
deixen al barri de Can Ribes, barri que ja està urba-
nitzat en l’actualitat i a punt de començar la primera 
promoció de 143 habitatges amb protecció oficial de 
l’IMPSOL que ha registrat en aquest moment més de 
1.200 sol·licituds.

A més, cal tenir en compte que el CAP previst al Pla 
de Ponent ha de donar cobertura a serveis com el de 
radiologia per a tota la ciutat, que actualment no es 
presta a cap dels Centres d’Atenció Primària de la ciu-
tat. Per tant, no estem parlant d’un equipament que no-
més hagi de donar cobertura a un barri o barris de-
terminats de la ciutat sinó al conjunt de la mateixa. 
Aquesta anàlisi i estudis previs són els que van deter-
minar la proposta i finalment l’acceptació per part de 

la Generalitat de la cessió d’aquest terreny al sector de 
Ponent de la ciutat.

Aquest equipament és prioritari per la ciutat i inqües-
tionable en aquests extrems, per la qual cosa s’ha de 
mantenir dins de les previsions del mapa sanitari de 
Gavà i no qüestionar ara inversions ja compromeses. 
Fins i tot, el juliol de 2012 el conseller Boi Ruiz es 
va comprometre amb l’alcalde de la ciutat a licitar les 
obres al 2013 i adjudicar-les al 2014.

En paral·lel a aquesta prioritat, la cobertura sanitària 
al barri de Gavà Mar s’ha vist malmesa pel tancament 
del dispensari d’aquella zona, derivat de les retallades 
en l’àmbit de l’atenció sanitària. Per aquest motiu, es 
fa també necessari analitzar la viabilitat d’incorporar 
al mapa sanitari de la ciutat un equipament que ga-
ranteixi el servei a Gavà Mar, i, si s’escau per raons 
d’eficiència i eficàcia, també a la zona de Castellde-
fels Platja. Estem parlant d’una àrea consolidada i amb 
un volum de població molt significatiu i que per tant 
requereix l’atenció sanitària adequada, però aquesta 
atenció no ha d’anar en detriment dels equipaments ja 
compromesos, en concret el CAP 3, i en definitiva en 
detriment del conjunt de la ciutat.

A aquestes necessitats s’afegeix el fet que els darrers 
anys Gavà ha patit un empitjorament dels serveis sa-
nitaris, fruit també de les retallades, i que s’ha traduït 
en el tancament del servei d’urgències del CAP 1, en el 
reiterat incompliment d’abordar d’una vegada per totes 
les obres d’ampliació i millora de l’Hospital de Vilade-
cans –centre de referència de la ciutat i del conjunt del 
Delta del Llobregat– i altres situacions com el fet que 
Gavà no disposi en el seu nucli urbà de servei de far-
màcia de guàrdia durant les nits.

Tots aquests aspectes pendents suposen, a més d’una 
manca d’atenció a les necessitats sanitàries de Gavà, 
un incompliment manifest de diferents Resolucions 
adoptades pel Parlament de Catalunya vers aquest mu-
nicipi, així com un menyspreu de la voluntat repeti-
dament expressada pels ciutadans i les ciutadanes de 
Gavà i el seu Ajuntament.

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. Iniciar de manera immediata els tràmits necessaris 
per tal de fer efectiu el compromís de licitar durant 
l’any 2013 les obres de construcció del CAP 3 de la 
ciutat de Gavà al sector de Ponent, amb les correspo-
nents previsions pressupostàries.

2. Fer els estudis necessaris per analitzar la viabilitat 
d’ubicar un CAP que doni cobertura al barri de Gavà 
Mar i Castelldefels Platja.
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3. Reobrir el servei d’urgències del CAP 1 de la ciutat 
de Gavà.

4. Incorporar, fins que no es faci efectiva la construc-
ció del nou CAP 3, el servei de radiologia a algun dels 
centres d’atenció primària existents a Gavà.

5. Fer les previsions pressupostàries necessàries per 
iniciar, durant aquest any 2013, les obres d’ampliació 
de l’Hospital de Viladecans que disposa de projecte 
executiu.

Palau del Parlament, 26 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà-
brega, Eva Granados Galiano, diputades del GP SOC

Proposta de resolució sobre la qualitat as·
sistencial del CUAP El Serral, de Sant Vicenç 
dels Horts
Tram. 250-00350/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10086 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Servei Català de la Salut va tancar el CUAP de El 
Serral de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) l’1 
de juliol de 2011. Prop de dos anys després, això ha su-
posat la pèrdua del personal sanitari que cobria el ser-
vei d’urgències de 8 del matí a 8 de la tarda. D’aquesta 
manera, s’ha produït un deteriorament de les condici-
ons laborals dels metges que han d’assumir el treball 
que abans feien els seus companys, així com una dava-
llada en la qualitat de l’atenció que s’ofereix als ciuta-
dans i ciutadanes de la població.

D’altra banda es dona la situació de que persones que 
abans eren ateses a l’instant al mateix edifici del Ser-
ral, ara han de fer una llarga espera o són derivades a 
l’Hospital de Sant Boi, que pot derivar en una situació 
dramàtica per aquell ciutadà o ciutadana que no tingui 
els mitjans necessaris o no es trobi en condicions com 
per realitzar aquest desplaçament. Una altra qüestió 
important és que aquest tancament del CUAP és con-
trari a la política seriosa que el Govern de la Genera-
litat diu estar realitzant, ja que acaba assumint una so-

brecàrrega dels seus serveis d’urgències molt superior 
a les seves capacitats.

I finalment, els serveis de dermatologia i endocrino-
logia han desaparegut del centre El Serral de la ciutat, 
sense expectativa de retornar.

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. Presentar al Govern i grups municipals de l’Ajun-
tament de Sant Vicenç dels Horts l’avaluació de l’im-
pacte assistencial per als usuaris dels municipis que 
integren l’atenció del CUAP El Serral, del trasllat dels 
especialistes descentralitzats, amb indicadors com el 
temps de demora per a primera visita ordinària, per al 
diagnòstic i per al tractament, entre d’altres, abans de 
la implantació de la mesura i un any després, així com 
també de l’impacte econòmic que ha comportat la me-
sura, per tal de valorar si la centralització d’especialis-
tes ha impactat en la qualitat i els resultats del servei.

2. Pactar, en cas que el resultat de l’avaluació indiqui 
una minva substancial de la qualitat i els resultats del 
servei, el retorn dels especialistes al CUAP El Serral 
de Sant Vicenç dels Horts tan bon punt millori la situ-
ació financera de la Generalitat.

Palau del Parlament, 26 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Marina Geli i Fà-
brega, Eva Granados Galiano, diputades del GP SOC

Proposta de resolució sobre la reobertura 
d’un servei nocturn d’urgències d’atenció 
primària a Manlleu o Torelló
Tram. 250-00351/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10098 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat, Laura 
Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.
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Exposició de motius

El Departament de Salut va fixar l’1 d’abril de 2008 
un nou model d’urgències a la comarca, on es van cen-
tralitzar tots els serveis nocturns a l’Hospital General 
de Vic, a través del telèfon 061, i es va potenciar l’as-
sistència a domicili. Des de llavors, totes les urgències 
nocturnes de 10 àrees bàsiques de la comarca d’Osona 
(Torelló, Manlleu, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltre-
gà, Sant Quirze de Besora, Vic Nord, Vic Sud, Santa 
Eugenia de Berga, Tona i Centelles) s’atenen de for-
ma centralitzada de forma exclusiva a l’Hospital Ge-
neral de Vic. El nou sistema va néixer envoltat d’una 
gran polèmica entre la Generalitat i la majoria d’ajun-
taments de la zona.

El sistema CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Pri-
mària que s’ha aplicat a Osona centralitzant en un únic 
punt d’atenció durant les nits s’aplica en gran àrees ur-
banes i ben comunicades, i no en territoris amb nu-
clis de població aïllats i amb majors dificultats en l’ac-
cés al servei d’urgències, com és el cas d ela comarca 
d’Osona. El 2008 el sindicat CCOO va recórrer el nou 
model del servei d’urgències nocturnes ja que s’in-
complia la disposició per la qual no es pot tardar més 
de 30 minuts entre qualsevol dels punts on es dona co-
bertura i el punt on es fa l’atenció mèdica continuada.

El passat mes de novembre de 2012 el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya (TSJC) va revocar, fent 
seus els arguments de la sentència de primera instàn-
cia, el conveni per a la gestió de la atenció continuada 
i d’urgències a Osona perquè no compleix la norma-
tiva.

Després del recurs judicial, el TSJC ha donat la raó al 
sindicat CCOO per dues raons. En primer lloc, per-
què es considera que l’Hospital General de Vic presta 
servei a 10 àrees bàsiques (Torelló, Manlleu, Roda de 
Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Quirze de Besora, 
Vic Nord, Vic Sud, Santa Eugènia de Berga, Tona i 
Centelles), quan el màxim establert per la llei són sis. 
I alhora el temps de trasllat des d’alguns municipis su-
pera la mitja hora amb mitjans de transport habituals. 
En concret, la resolució considera que els ciutadans de 
Tavertet, Rupit, Pruit, Sobremunt, Vidrà, Sant Boi de 
Lluçanès, Alpens i Cantonigròs triguen entre 34 i 45 
minuts per arribar a l’Hospital General de Vic.

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 reobrir un punt del servei nocturn d’urgències 
d’atenció primària a la comarca d’Osona als CAP de 
Manlleu o Torelló per tal de garantir la cobertura sa-
nitària necessària en aquells municipis més allunyats 

de l’Hospital General de Vic, tal i com reclama la sen-
tencia del TSJC.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Josep Vendrell Gardeñes, Laura Massa-
na Mas, diputats del GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00352/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10109 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Josep Vendrell Gardeñes, diputat del 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’hospital de Viladecans (Baix Llobregat) és el centre 
de referència dels municipis de Gavà, Begues, Vilade-
cans, Sant Climent de Llobregat i Castelldefels, atenent 
una població de més de 180.000 persones. És un hospi-
tal amb prestigi i amb un elevat nivell assistencial grà-
cies al compromís del personal sanitari que hi treballa.

La Junta de Personal de l’Hospital de Viladecans ha 
tingut coneixement, amb reunions amb directius de 
l’hospital, dels plans de futur que té el Departament de 
Salut per l’esmentat hospital.

Es tractaria de convertir l’Hospital de Viladecans en 
un hospital lleuger, de caràcter comarcal, de baixa 
complexitat, estretament vinculat a la xarxa d’atenció 
primària, ampliant el servei com hospital de dia, po-
tenciant l’hospitalització domiciliària i creant unitats 
de curta estada mèdica i quirúrgica i la creació d’una 
àrea de subaguts. Així mateix es realitzarien canvis en 
les habitacions, passant de les actuals quatre places a 
dues places. Ara és l’únic hospital de Catalunya amb 
quatre places per habitació.

La inquietud compartida tant pel personal del centre 
com pels ajuntaments de la comarca del Baix Llobre-
gat als que presta atenció l’Hospital de Viladecans, és 
que s’abandoni definitivament el projecte d’ampliació 
del centre, així com la maca de transparència del De-
partament de Salut pel que fa al nombre de llits que 
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tindrà l’Hospital després de la remodelació, les presta-
cions que s’hi realitzaran i el nombre de treballadors 
que romandran en la plantilla del centre. Uns canvis 
que podrien beneficiar d’altres centres sanitaris pro-
pers, alguns de caràcter privat.

Cal recordar que la passada legislatura el Parlament 
de Catalunya va aprovar la resolució 104/IX, sobre 
l’ampliació de l’Hospital de Viladecans i la resolució 
105/IX, sobre la realització de les obres de l’hospital 
de Viladecans, que instaven el Govern a mantenir els 
compromisos adquirits amb l’Ajuntament de Vilade-
cans amb relació amb l’ampliació de l’hospital i a dur 
a terme les actuacions previstes per la realització de 
les obres de l’hospital en el termini més breu possible.

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. Donar compliment al compromís adquirit amb 
l’Ajuntament de Viladecans d’ampliar l’Hospital de 
Viladecans, segons el projecte previst inicialment, 
abandonant qualsevol proposta que redueixi el centre 
a hospital lleuger.

2. Incorporar en els Pressupostos de la Generalitat de 
2013 una partida específica per realitzar els treballs 
d’ampliació de l’Hospital de Viladecans.

3. Informar degudament als ajuntaments afectats i a 
la Junta de Personal de l’Hospital de Viladecans dels 
plans de futur pel centre i negociar amb els ajunta-
ments i la Junta de Personal l’elaboració i implementa-
ció dels plans de futur.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt; Josep Vendrell Gardeñes, diputat del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a reduir l’accidentalitat i la intensitat del 
trànsit a la carretera C·58 entre Viladeca·
valls i Vacarisses
Tram. 250-00353/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10122 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La carretera C-58, especialment en el tram comprès 
entre Vacarisses i Viladecavalls, s’ha convertit en un 
vial on es concentren un alt número d’accidents. L’al-
ta sinistralitat de la carretera, també coneguda com a 
Autopista del Vallès, s’ha convertit en una de les prin-
cipals preocupacions i temors dels veïns i les veïnes 
d’ambdues poblacions.

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat, a 
instàncies dels Ajuntaments de Viladecavalls i Vaca-
risses, dels veïns i veïnes de les dues localitats i de tots 
els grups polítics amb presència o sense als respectius 
ajuntaments, s’han dut a terme mesures acordades en 
la Proposta de Resolució que va aprovar el Parlament 
de Catalunya durant la legislatura passada.

L’any 2011, entre aquestes mesures, es van aplicar me-
sures de millora de la seguretat viària en un tram de 
5,3km de la C-58 entre Vacarisses i Viladecavalls. Les 
principals mesures compreses anaven destinades a li-
mitar l’excés de velocitat, principal causa de l’alta ac-
cidentalitat en aquest tram de la carretera. Així doncs, 
es va pintar un tronc zebrat, es va reduir l’amplitud 
dels carrils a 3,2 metres, es van incorporar ressalts i 
«ulls de gat» a les marques viàries i es va adequar la 
senyalització vertical.

No obstant això, les mesures s’han demostrat insufici-
ents donat que encara es continua concentrant un ele-
vat índex de sinistralitat a la carretera i una percepció 
de falta de seguretat als i les veïnes de les dues pobla-
cions, així com a la resta de conductors que passen per 
aquest punt. El passat any 2012, sense anar més lluny, 
es va tancar amb 45 accidents en aquest tram de la car-
retera, elevant, en cinc anys, les víctimes a 13 persones 
mortes i 58 persones ferides greus.
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Actualment existeixen dos punts negres a la carretera, 
especialment perillosos, que són la sortida del túnel a 
Coll Cardús (direcció Viladecavalls) i la baixada des-
prés del túnel fins a la carretera d’Olesa, on s’intensifi-
ca la velocitat dels vehicles.

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. Aplicar un Pla contra l’accidentalitat a la carretera 
C-58 al tram entre Vacarisses i Viladecavalls que in-
clogui, entre d’altres, les següents mesures: 

a) Estudiar i aplicar mesures per evitar les col·lisions 
frontals, com ara la instal·lació de New Jerseys, ja que 
són aquests els més perillosos, consensuades amb els 
dos ajuntaments i una representació veïnal.

b) Estudiar i aplicar mesures per adequar el ferm de 
la carretera a la climatologia de la zona, consensuades 
amb els dos ajuntaments i una representació veïnal.

c) Garantir la il·luminació al pont que hi ha a la C-58 en-
tre els termes municipals de Viladecavalls i Vacarisses.

d) Limitar la velocitat a 80km/h en ambdós sentits de 
la circulació en el tram de la carretera C-58 comprès 
entre Vacarisses i Viladecavalls.

e) Estudiar i aplicar mesures alternatives per als cami-
ons que van a l’abocador de Coll Cardús per evitar que 
deixin l’asfalt relliscós en situació perillosa.

2. Aplicar mesures per disminuir la intensitat del tràn-
sit a la carretera C-58 entre els termes municipals de 
Vacarisses i Viladecavalls: 

a) Garantir la parada de tots els trens de la RENFE a les 
estacions de Vacarisses i Viladecavalls, amb l’objectiu 
d’evitar els desplaçaments forçosos en vehicle privat.

b) Estudiar i aplicar mesures per a millorar i potenci-
ar el transport públic comarcal per evitar el desplaça-
ment forçós en vehicle privat.

c) Estudiar i aplicar mesures per a bonificar els peat-
ges de la C-16 per a residents de les poblacions limí-
trofes.

3. Estudiar l’enllaç de la carretera C-16, en direcció a 
Terrassa, amb la localitat de Vacarisses per tal de ga-
rantir l’ús directe d’aquesta autopista sense haver de 
passar per la C-58.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt GP ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un protocol de mediació en els procedi·
ments de reestructuració o tancament d’em·
preses
Tram. 250-00354/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 10131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Inés Arrimadas Gar-
cía, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 
146 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución para que sea sustanci-
ada en la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposición de motivos

En las últimas fechas son muchas las empresas ubica-
das en Cataluña, especialmente en el sector industrial, 
que han puesto en marcha expedientes de regulación 
de empleo (con reducciones drásticas de plantilla) e, 
incluso, procesos de cese definitivo de su actividad y, 
por tanto, de cierre de sus instalaciones.

En algunos casos, se constata que las actividades de 
estas empresas (íntegramente o en algunas de sus lí-
neas de trabajo) generaban beneficios pero no alcanza-
ban los niveles mínimos establecidos por sus respecti-
vas direcciones para mantener la producción.

Además, en varias ocasiones se ha observado que las 
instalaciones de dichas empresas pueden quedar inuti-
lizadas y cerradas al uso sin que se destinen a otro fin.

Estas circunstancias están afectando a miles de pues-
tos de trabajo y, por tanto, a miles de familias y per-
sonas en Cataluña que merecen una especial atención 
por parte de los poderes públicos.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a: 

1. Elaborar un protocolo ágil de intervención prefe-
rente para la mediación en los procesos anunciados 
de reestructuración o cierre de empresas que permita, 
entre otros, identificar y ofrecer alternativas, medidas 
y soluciones que faciliten la viabilidad, ya sea total o 
parcial, de las actividades de dichas empresas y que 
garanticen el mantenimiento del mayor número de pu-
estos de trabajo posible. Este protocolo deberá favore-
cer la participación de los trabajadores afectados y de 
personas expertas del sector

Fascicle tercer
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2. Diseñar e implementar un plan específico de rein-
serción laboral que atienda de forma individualizada a 
los trabajadores de estas empresas que han perdido sus 
puestos de trabajo.

3. Definir y aplicar un Protocolo de Apoyo y segui-
miento para el mantenimiento de actividades para los 
casos en que las negociaciones no eviten el cierre de 
dichas empresas. En estos casos, especialmente cuan-
do alguna o todas las líneas de trabajo de las empresas 
puedan ser rentables, este protocolo definirá los me-
canismos a emplear para otorgar a los trabajadores el 
apoyo necesario para la gestión de dichas líneas a tra-
vés de modelos de gestión alternativos, con especial 
atención a las oportunidades que ofrece el régimen de 
cooperativas.

Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2013

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
Presidente del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la residència i centre de dia del barri de 
Sant Pere Nord, de Terrassa
Tram. 250-00355/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10132 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Pere Navarro i Morera, president del Grup Parlamen-
tari Socialista, Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva 
Granados Galiano, diputada, Montserrat Capdevila 
Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

L’any 2006 es va signar un conveni entre la Generali-
tat i l’Ajuntament de Terrassa per la construcció d’una 
residència i centre de dia al barri de Sant Pere Nord de 
Terrassa. El projecte constructiu d’aquesta residència 
està finalitzat des de l’any 2009.

El Barri de Sant Pere nord de Terrassa té un important 
índex de població envellida, on més de 30.000 perso-
nes són majors de 65anys.

Actualment, Terrassa ciutat amb més de 215.000 habi-
tants, només disposa d’una residència de gent gran de 
caràcter públic, mentre que la resta de residències són 
totes privades i algunes d’elles ofereixen places con-
certades. Aquesta és una oferta clarament insuficient 

per a un municipi d’aquestes característiques, per això 
des de fa temps els veïns i l’Ajuntament demanen la 
construcció d’aquest equipament.

L’any 2012 en resposta al Grup Parlamentari Socia-
lista a una pregunta per escrit el Govern deia textual-
ment: «El mes de desembre de 2011, el Departament 
de Benestar Social i Família va sol·licitar iniciar les 
tramitacions oportunes per tal de formalitzar l’encàr-
rec de les actuacions en matèria d’inversions amb fi-
nançament per la fórmula de cessió de drets de super-
fície de la Residència assistida i centre de dia per a 
gent gran Sant Pere Nord, de Terrassa»

Entenem la complexitat que comporta l’actual crisi 
econòmica i compartim la necessitat d’aplicar criteris 
d’austeritat; no obstant creiem que s’han de prioritzar 
les necessitats ciutadanes, especialment les d’aquelles 
persones més dèbils, a l’hora de gestionar recursos pú-
blics.

A data d’avui aquests tràmits resten aturats i creiem 
el Govern ha de ser capaç d’apostar per la dignitat i el 
benestar de la gent gran.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a construir la residència i 
centre de dia al barri Sant Pere Nord de Terrassa.

Palau del Parlament, 13 de març de 2013

Pere Navarro i Morera, president; Maurici Lucena i Be-
triu, portaveu; Eva Granados Galiano, diputada; Mont-
serrat Capdevila Tatché, portaveu adjunta del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un informe epidemiològic relatiu als riscos 
derivats de les activitats d’Ercros a Flix (Ri·
bera d’Ebre)
Tram. 250-00356/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 10161 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz, José Manuel Villegas Pé-
rez, diputado del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
de acuerdo con lo que establecen los artículos 145 y 
146 del Reglamento del Parlamento, presentan la si-
guiente propuesta de resolución para que sea sustanci-
ada en la Comisión de Salud.
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Exposición de motivos

Se estima que las actividades de la empresa quími-
ca Ercros Industrial S.A., que lleva más de cien años 
asentada en Flix (Ribera d’Ebre), han contaminado 
treinta hectáreas de suelo y han provocado el verti-
do de 700.000 toneladas de residuos tóxicos en el río 
Ebro (cuyo coste de descontaminación se estima en 
165 millones de euros)

Asociaciones vecinales han pedido a la empresa Er-
cros que asuma las responsabilidades ambientales que 
se han derivado de su actividad, y entidades ecologis-
tas como Greenpeace o Ecologistas en Acción han de-
nunciado en reiteradas ocasiones la polución que ha 
generado la factoría, a la que acusan de verter al agua 
hasta 26 veces más de mercurio por tonelada de cloro 
que otras fábricas similares en Europa.

Asimismo, un estudio realizado con la supervisión 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) determinó que la exposición a compues-
tos como el hexaclorobenceno (HCB) o metales como 
el mercurio ha provocado en la comarca de la Ribera 
d’Ebre una mayor tasa de nacimientos prematuros y 
un elevado índice de desarrollo infantil deficiente.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans presenta la siguiente

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a 

1. Realizar y publicar un informe epidemiológico pre-
ceptivo sobre los riesgos derivados de las actividades 
de la empresa Ercros en la localidad de Flix (Ribera 
d’Ebre), que tenga como objetivo evaluar el impacto 
sobre la salud de los vertidos tóxicos de dicha empresa 

2. Realizar y publicar un informe sobre los niveles de 
contaminación interna de las personas afectadas, mi-
diendo las concentraciones que en sangre u orina pre-
sentan los compuestos tóxicos contenidos o liberados 
por los vertidos tóxicos

3. Poner en marcha una investigación para determinar 
los efectos en las personas afectadas por los vertidos 
de la contaminación a corto y a largo plazo, debido a 
una exposición crónica a los compuestos tóxicos

4. Realizar un estudio comparativo de la prevalencia 
de enfermedades vinculadas con los vertidos tóxicos 
causados por las actividades de la empresa Ercros, 
tanto en la localidad de Flix como en toda la comarca 
de la Ribera d’Ebre 

Palacio del Parlamento, 2 de abril de 2013

Jordi Cañas Pérez José Manuel Villegas Pérez
Portavoz del GP de C’s Diputado del GP de C’s 

Proposta de resolució sobre la deroga·
ció de l’article 5.3 de l’Acord de Govern 
GOV/19/2013, pel qual s’adopten mesures 
excepcionals de reducció de les despeses 
de personal per a l’exercici pressupostari 
2013
Tram. 250-00357/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10163 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Laura Massana Mas, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració.

Exposició de motius

La següent proposta, vol impedir que entri en vigor 
un acord de Govern que faria que les entitats socials 
catalanes rebessin un risc més que faria impossible la 
seva viabilitat si ens atenem a que ja estan suportant 
per part del Govern de la Generalitat l’impagament del 
deute.

Es tracta de l’Acord de Govern GOV/19/2013 de 26 de 
febrer, publicat en el DOGC del dia 28 i en especial, 
respecte a l’article 5.3 de l’esmentat acord que diu li-
teralment: 

Es repercutirà una reducció equivalent a la deducció 
retributiva prevista en el present Acord en els concerts 
o encàrrecs de gestió per la prestació de serveis socials 
de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials amb 
entitats no incloses en el sector públic de la Generali-
tat de Catalunya.

Això podria significar una reducció en mòduls de con-
cert o encàrrecs de gestió per a la prestació de serveis 
socials d’un 7 %, fent inviable la continuïtat de les en-
titats socials prestadores d’aquests serveis.

Des d’ICV-EUiA considerem que davant l’increment 
de les necessitats socials és imprescindible garantir la 
viabilitat econòmica de les entitats socials que, volem 
recordar, segons la llei catalana de Serveis Socials són 
subsidiàries de les nostres polítiques socials.

Des d’ICV-EUiA per tant no compartim aquesta re-
ducció dels mòduls de pagament que proposa l’es-
mentat Acord de Govern que d’una forma totalment 
aleatòria i injustificada fa trontollar encara més les es-
tructures del nostre Estat de Benestar.
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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 lamenta profundament 
que el Govern hagi aprofitat un acord de Govern rela-
tiu a despeses de personal, per introduir una rebaixa 
en els mòduls de Serveis Socials.

2. El Parlament de Catalunya exigeix al Govern que 
derogui mitjançant altra acord de Govern, l’esmentat 
article 5.3 i que sigui publicat al DOGC.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

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

Proposta de resolució sobre la construc·
ció del nou edifici de l’Institut Cal Gravat, de 
Manresa
Tram. 250-00358/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10197 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Laura Massana Mas, diputada del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

L’institut de Secundària INS Cal Gravat de Manresa 
(Bages) és un centre educatiu que es va posar en mar-
xa precàriament el curs 2008-2009 en mòduls prefa-
bricats. El centre és el cinquè institut de secundària de 
la ciutat de Manresa que va néixer, oficialment, el juli-
ol de 2008 amb dues línies a primer d’ESO.

El centre va iniciar el curs amb la condició d’un acord 
de Govern que aprovés el pressupost que havia de per-
metre la licitació de les obres de construcció d’un edi-
fici definitiu. Aquest acord de govern havia d’arribar el 
desembre de 2009, però no va ser així.

Tot i que el centre i la comunitat educativa han garan-
tit un ensenyament de qualitat a l’INS Cal Gravat, les 
instal·lacions no són les adequades: no existeix gim-

nàs, hi ha dificultat per adequar aules específiques en 
condicions òptimes, etc.

El curs passat, el centre va acollir un nou mòdul pre-
fabricat per tal de poder donar sortida als cursos de 
Batxillerat i, en aquest proper curs, s’han de tornar a 
garantir nous mòduls prefabricats.

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 accelerar 
els tràmits necessaris per tal de garantir la construcció 
del nou edifici que ha d’acollir l’INS Cal Gravat abans 
que acabi el curs 2014-2015

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

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

Proposta de resolució sobre l’Escola Can 
Montllor, de Terrassa
Tram. 250-00359/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 10229 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 respectuós amb les necessitats 
del nens, tancarà les seves portes al final d’aquest curs. 
Els fills d’unes 63 famílies de P3, P4 i P5, que estan 
cursant en l’actualitat els seus estudis de forma provi-
sional en un annex de l’Escola Joan Marquès Casals, 
en total 79 alumnes, es reubicaran el curs vinent en 
altres centres de la localitat en funció de la demanda 
dels pares, i principalment al centre Roser Capdevila.
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Malgrat que aquest projecte ha tingut un futur incert 
des de l’arribada de la crisi i la davallada de la natalitat, 
per la ubicació actual allunyada de la zona de la futura 
escola o la falta de concrecions sobre la construcció de 
l’edifici definitiu, tot i la licitació de les obres i adjudi-
cació de l’obra. 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, i més després del com-
promís d’adjudicar habitatges de lloguer social per 
part de l’ajuntament. 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 reduir-ne una 
sense cap cost sobre els projectes educatius. Per altra 
banda, el traspàs de l’alumnat de Can Montllor a l’es-
cola Roser Capdevila trencarà el projecte educatiu de 
les dues escoles, amb 80 alumnes de cop i quatre clas-
ses que s’integraran i massificaran l’escola receptora.

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

Proposta de resolució

1. En el cas que al final del període de matriculació a 
la ciutat de Terrassa es fes necessària la redistribució 
d’alumnes en d’altres centres, el Departament reconsi-
derarà la seva decisió de tancar l’escola Can Montllor, 
considerant aquesta escola com a centre on escolarit-
zar infants.

2. Fer de manera immediata un estudi econòmic com-
paratiu entre els següents 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 necessitats i de la millora de la situació finance-
ra de la Generalitat.

c. Abans de fer obres d’ampliació d’altres centres edu-
catius per a poder donar cabuda als infants es replante-
jarà el tancament del centre.

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, 3 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Marc Sanglas i Alcan-
tarilla; Anna Simó i Castelló, diputats del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’Escola Roser 
Capdevila, de Terrassa
Tram. 250-00360/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 10230 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 Roser Cap-
devila de Terrassa (Vallès Occidental), per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

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 respectuós amb les necessitats 
del nens, tancarà les seves portes al final d’aquest curs. 
Els fills d’unes 63 famílies de P3, P4 i P5, que estan 
cursant en l’actualitat els seus estudis de forma provi-
sional en un annex de l’Escola Joan Marquès Casals, 
en total 79 alumnes, es reubicaran el curs vinent en 
altres centres de la localitat en funció de la demanda 
dels pares, i principalment al centre Roser Capdevila.

Per altra banda, el traspàs de l’alumnat de Can Mont-
llor a l’escola Roser Capdevila trencarà el projecte 
educatiu de les dues escoles, amb 80 alumnes de cop i 
quatre classes que s’integraran i massificaran l’escola 
receptora.

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. En el procés d’integració dels alumnes provinents 
principalment de Can Montllor a l’escola Roser Cap-
devila, estudiar i garantir les mesures necessàries per-
què el projecte educatiu de l’escola Roser Capdevila 
no se’n ressenteixi. Cal mantenir unes ràtios raonables 
durant tot el procés de fusió, que es mantinguin en 
cursos posteriors, així com fer una transició progressi-
va o mantenir transitòriament els equips docents, entre 
d’altres.

2. En el cas que calgués fer obres d’adequació per aco-
llir nou alumnat, aquest serà provisional, amb la vo-
luntat de mantenir aquest centre com una escola de 
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dues línies, que és la finalitat amb la qual es va pensar 
en el moment de la seva construcció.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Marc Sanglas i Alcan-
tarilla; Anna Simó i Castelló, diputats del GP d’ERC

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat general sobre la situació de la joventut
Tram. 255-00002/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt

Reg. 10144 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Presidenta del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, que constitueixen 
una cinquena part dels membres d’aquesta cambra, 
d’acord amb el que estableix l’article 134.2 del Regla-
ment del Parlament,

Donada la situació de les persones joves a Catalunya 
d’edats compreses entre 16 i 30 anys, un dels col·lectius 
més vulnerables davant les dramàtiques conseqüènci-
es de la crisi.

Tenint en compte la resolució aprovada per unanimitat 
en l’Assemblea General Ordinària del Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalunya el 2 de març de 2013, 
en la que s’instava al Parlament de Catalunya a cele-
brar un Ple Monogràfic.

Sol·liciten

Que la presidenta del Parlament convoqui, dins d’a-
quest període de sessions, un debat general al Parla-
ment sobre la situació de la joventut a Catalunya.

D’acord amb el que disposa l’article 134.4 del Regla-
ment del Parlament, a continuació es consigna el guió 
dels temes que es proposen com a objecte del debat: 

1. Diagnosi dels efectes de la crisi econòmica i de la 
Llei 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del 
mercat laboral: especialment la situació laboral entre 
els joves, la taxa d’atur i la taxa d’ocupació.

2. Proposta de pla de xoc contra l’atur juvenil: políti-
ques específiques respecte la creació de nova ocupa-
ció i les condicions de treball dels joves que haurà de 

contenir indicadors i eines que permetin avaluar el seu 
compliment.

3. Diagnosi dels efectes socials de la crisi: joves en risc 
exclusió social, taxa emancipació, índex d’emigració 
de joves a l’estranger.

4. Proposta de polítiques específiques ajuda a emanci-
pació i línies de convenis amb països europeus.

5. Diagnosi dels efectes de la reducció de recursos 
pressupostaris en Formació Professional, Universitats 
i Beques sobre el conjunt dels joves.

6. Proposta de mesures per garantir l’accessibilitat al 
sistema educatiu no obligatori: FP, Universitats i la 
proposta d’un nou sistema de beques a Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de març de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP CiU; Marta Ro-
vira i Vergés, portaveu del GP ERC; Maurici Lucena 
i Betriu, portaveu del GP SOC; Dolors Camats i Luis, 
portaveu del GP ICV-EUiA; Jordi Cañas Pérez, porta-
veu del GP Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, portaveu 
del GP Mixt

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 orgànica 7/1980, de lli·
bertat religiosa
Tram. 270-00003/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10777); Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 10804).
Pròrroga: 1 dia hàbil (de l’11.04.2013 a l’11.04.2013).
Finiment del termini: 12.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 11.04.2013.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 10964).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 15.04.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 12.04.2013.
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre el model present i futur de la Cor·
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 302-00013/10

Esmenes presentades
Reg. 10620; 10633; 10634 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10620)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marta Ribas Frias, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
present i futur de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (tram. 302-00013/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 1 bis

1 bis. Aprovar, en el termini màxim de 3 mesos, el nou 
Contracte Programa, eina d’obligada existència per 
llei i que ha de garantir la viabilitat i el model de siste-
ma públic audiovisual català aprovat per aquest Par-
lament el febrer de 2010.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 2 bis

2 bis. Incloure, en aquesta modificació, la necessitat de 
majories de dos terços de la cambra per a aprovar tant 
els membres del Consell de Govern de la CCMA com 
la seva presidència.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís al punt 3

3. Garantir la presència i la cobertura informativa total 
i de forma permanent de Televisió de Catalunya a Ter-
res de l’Ebre, [...]

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 4

4. Instar la direcció de Catalunya Ràdio a replantejar 
la decisió de prescindir, a partir de l’1 de maig, de la 
trentena de corresponsals desplegats per tot Catalunya 
i a seguir mantenint un model que durant 30 anys ha 
convertit Catalunya Ràdio en emissora de referència 
en la informació territorial del nostre país.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 5

5. Instar la direcció de l’Agència Catalana de Notícies 
a aturar el procés d’acomiadaments previst a l’ACN i 
a negociar amb el Comitè d’Empresa vies per reduir 
la despesa que no comportin l’extinció de cap lloc de 
treball.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis Marta Ribas Frias
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 10633)

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 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el model present i futur de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 
302-00013/10).

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

Addició d’un punt 4

«4. Instar a la CCMA i a Catalunya Ràdio que garan-
teixin un model que tingui presència arreu del territori 
amb el personal suficient perquè el servei pugui arri-
bar amb immediatesa a qualsevol notícia.»
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

Addició d’un punt 5

«5. Instar el Govern de la Generalitat a que garantei-
xi la continuïtat i la viabilitat de l’Agència Catalana 
de Notícies i el servei públic que ofereix d’informació 
de qualitat a tots nivells, i, en el context actual, instar 
també a negociar amb el comitè d’empresa prioritzant 
al màxim els estalvis en les despeses que no afectin di-
rectament la plantilla.»

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10634)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre el model present i futur de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 
302-00013/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

Del punt 1, segona línia

«[...] així com el model futur de la Televisió i Ràdio pú-
bliques catalanes fent possible el lideratge i competi-
tivitat, el servei públic i el pluralisme. Cal fer possi-
ble que l’ajust econòmic no posi en risc el lideratge del 
mitjà i quedin garantides unes condicions laborals dig-
nes per la plantilla en el marc de diàleg i concertació 
obert amb els treballadors i treballadores i els seus re-
presentants.» 

2 Esmena núm. 2
De modificació 
GP Socialista

Tot el punt 2

«Garantir el compliment escrupolós de les lleis de la 
CCMA i del CAC amb l’objectiu de garantir la plura-
litat i la transparència, desgovernamentalitzant-la tot 
garantint plenament les funcions de control de la co-
missió de control de la CCMA del Parlament de Ca-
talunya.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

D’un punt 2 bis

«2 bis. Donar compliment en el període de 3 mesos 
a l’article 21 de la llei de la CCMA per tal de subs-
criure amb el Govern de la Generalitat el contracte 
programa.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre la situació de les persones deso·
cupades i el tancament d’empreses
Tram. 302-00014/10

Esmenes presentades
Reg. 10619, 10623, 10624, 10630 i 10710, 

10690 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
10619)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parla-
ment, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
de les persones desocupades i el tancament d’empreses 
(tram. 302-00014/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 3

3. Garantir que el Servei d’Ocupació de Catalunya pu-
gui continuar donant suport de qualitat a totes les per-
sones aturades en la seva tasca de recerca de feina, 
i atesa la infradotació actual de la plantilla d’aquest 
servei com a conseqüència de l’elevat increment del 
nombre de persones en atur, garantir com a mínim, la 
continuïtat laboral a tota la plantilla del SOC que esta-
va treballant el 2012.
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 3 bis

3 bis. Impulsar convenis de col·laboració entre el SOC i 
els ajuntaments per al desenvolupament d’accions d’ori-
entació laboral, establint una metodologia coordinada 
única a través de protocols d’informació compartits.

3 Esmena núm. 3
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 4

4. Les polítiques de les persones aturades han de ser 
una prioritat del Govern de Catalunya. Per això, en la 
formulació dels pressupostos del 2013, es dotaran re-
cursos extraordinaris per a la realització de polítiques 
actives d’ocupació i desenvolupament local, més enllà 
de l’aportació econòmica de la Conferència Sectorial 
del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a les Co-
munitats Autònomes.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 15

15. Durant l’any 2013, elaborar la Llei d’Ocupació de 
Catalunya, que inclogui la reforma del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya amb l’objectiu de garantir un ser-
vei públic i de qualitat i establir la cooperació i la col-
laboració amb el sistema d’ocupació de Catalunya de 
les administracions locals, els agents econòmics i soci-
als per garantir el màxim nivell d’eficàcia i eficiència.

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís al punt 18

18. Expressa el seu suport als treballadors i treballado-
res afectats per Expedients de Regulació d’Ocupació a 
Catalunya, com per exemple: Ercros, Arbora-Ausonia, 
Gallostra, Power Control, Cacaolat, Carrossera Noge, 
Tableros Tradema, i insta el govern a utilitzar tots els 
recursos de mediació per evitar la deslocalització i la 
pèrdua de teixit industrial a Catalunya.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 10623)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Inés Arrimadas García, 
diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situa-
ció de les persones desocupades i el tancament d’em-
preses (tram. 302-00014/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans

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

1. Negociar amb el Govern d’Espanya perquè revisi les 
dotacions econòmiques adreçades a Polítiques Acti-
ves d’Ocupació fins que assoleixin la mateixa dotació 
pressupostària que tenien l’any 2011 adient a les neces-
sitats actuals.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Ciutadans

3. Garantir que el Servei d’Ocupació de Catalunya pu-
gui continuar donant doni un suport de qualitat a totes 
les persones aturades en la seva tasca de recerca de 
feina, i donar continuïtat laboral a tota la plantilla del 
SOC que fa atenció a les persones en situació d’atur a 
Catalunya, i en concret els orientadors i orientadores 
laborals que estan a punt de perdre la feina.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP de Ciutadans

5. Convocar plans d’ocupació local per a la contracta-
ció, per part dels ajuntaments amb una dotació pres-
supostària pròpia, que inclogui ajuts concrets per a la 
contractació de persones desocupades, amb un per-
centatge per a la contractació de joves desocupats de 
llarga durada, majors de 50 anys i a persones en risc 
d’exclusió social.

4 Esmena núm. 4
De supressió i addició
GP de Ciutadans

6. D’acord amb el món local i els agents socials, im-
pulsar a coordinar a totes les comarques catalanes un 
pla per a l’ocupació i el desenvolupament local.
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5 Esmena núm. 5
De supressió i addició
GP de Ciutadans

10. Instar el govern d’Espanya a derogar modificar la 
Reforma Laboral aprovada amb la llei 3/2012 de 6 de 
juliol, de mesures urgents de reforma del mercat labo-
ral per tal de millorar especialment els ajuts destinats a 
la nova contractació.

6 Esmena núm. 6
De supressió i addició
GP de Ciutadans

11. Adoptar com a eix principal d’actuació la intensifi-
cació i la creació de polítiques de creixement i d’ocu-
pació, així com la garantia que ningú que ho necessi-
ti quedi sense cobertura d’uns ingressos mínims amb 
una dotació pressupostària adient que garanteixi l’ob-
tenció de la renta mínima d’inserció per a tots els sol-
licitants que compleixin els requisits establerts legal-
ment.

7 Esmena núm. 7
De supressió i addició
GP de Ciutadans

12. En el marc del Consell Català de Relacions Labo-
rals, promoure un pla específic d’Inspecció del Treball 
adreçat a garantir les relacions laborals contractuals. 
Per a això, farà campanyes d’inspecció orientades a: es-
pecialment les relacionades amb: 

a. Garantir la igualtat salarial entre homes i dones.

b. Vigilar el sector de la construcció, especialment en 
les grans obres públiques i d’infraestructures.

c. Vigilar les hores treballades no cotitzades i/o no re-
tribuïdes.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP de Ciutadans

13. Incloure en els processos de contractació pública 
que duguin a terme tant els diferents departaments de 
la Generalitat com les seves empreses i organismes 
públics dependents, clàusules socials condicionants 
del contracte per a promoure l’ocupació de persones 
amb especials dificultats d’inserció, combatre l’atur i 
promoure la igualtat entre homes i dones en el mercat 
laboral, respectant en tot cas la normativa aplicable.

9 Esmena núm. 9
De supressió i addició
GP de Ciutadans

El Parlament de Catalunya: 

18. Expressa el seu suport als treballadors i treballado-
res afectats per Expedients de Regulació d’Ocupació a 
Catalunya, com per exemple: Ercros, Arbora-Ausonia, 

Gallostra, Power Control, Cacaolat, Carrossera Noge, 
Tableros Tradema., tant en el present com en situacions 
futures, i expressa també la seva solidaritat amb tots 
els treballadors i tots els autònoms que han hagut de 
cessar la seva activitat.

10 Esmena núm. 10
De supressió i addició
GP de Ciutadans

19. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
crear una unitat d’acció ràpida elaborar i implementar 
un protocol d’actuació en processos de reestructuració 
d’empreses a Catalunya, com a unitat funcional sense 
que generi estructura orgànica, que faci seguiment per-
sonalitzat del màxim nombre d’empreses en dificultats 
o que hagin presentat ERO, i treballi amb agilitat en 
l’elaboració d’alternatives que en facilitin la viabilitat, 
per mirar d’evitar la desaparició del negoci, i busqui 
nous socis o analitzi la reconversió del negoci per un 
altre, i fomenti la reempresa.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
President del GP de C’s Diputada del GP de C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 10624)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació de les per-
sones desocupades i el tancament d’empreses (tram. 
302-00014/10).

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

Del punt 1

«1. Negociar amb el Govern d’Espanya perquè revisi 
les dotacions econòmiques adreçades a Polítiques Ac-
tives d’Ocupació fins que assoleixin la mateixa pro-
porció segons el nombre d’aturats, que la dotació pres-
supostària que tenien l’any 2011.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

«2. Negociar amb el Govern d’Espanya perquè faci 
l’ampliació pressupostària del programa PREPARA i 
en cedeixi l’execució, pressupost inclòs, a les comuni-
tats autònomes que són les competents en polítiques 



15 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 59

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 95

actives d’ocupació, per tal de dotar-lo d’estabilitat, 
amb la finalitat de garantir la transició a l’ocupació, 
aconseguir una major coordinació entre les polítiques 
actives d’ocupació i les ajudes econòmiques d’acom-
panyament i evitar l’exclusió social.»

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

Del punt 3

«3. Exigir al Govern d’Espanya per a què continuï fi-
nançant el programa d’orientadors i orientadores, i 
així garantir que el Servei d’Ocupació de Catalunya 
pugui continuar donant suport de qualitat a totes les 
persones aturades en la seva tasca de recerca de feina, 
i donar continuïtat laboral a tota la plantilla del SOC 
que fa atenció a les persones en situació d’atur a Cata-
lunya, i en concret els orientadors i orientadores labo-
rals que estan a punt de perdre la feina.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Dels punts 5 i 7

«5. Convocar plans d’ocupació local per a la contrac-
tació de persones incloses en col·lectius amb majors 
dificultats d’inserció a sectors i activitats emergents i 
adequats a la realitat socioeconòmica de cada terri-
tori, en col·laboració amb les entitats locals, que cofi-
nançaran el 50% del cost del projecte.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

«6. A través del SOC i amb el consens dels agents so-
cials i associacions de l’administració local que com-
posen el Consell de direcció del SOC es continuarà po-
tenciant el seu Pla de desenvolupament de polítiques 
actives que preveu les actuacions territorialitzades, te-
nint en compte els territoris que mereixen una especial 
dedicació pel que fa a l’ocupació i el desenvolupament 
local.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. En el marc del Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya, continuar impulsant programes de suport 
i actuacions de sensibilització, suport i promoció de 
la participació dels treballadors a les empreses, mit-
jançant models de gestió socialment responsables, els 
quals es basen en els àmbits econòmic, ambiental i so-
cial-laboral.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 10

«10. Realitzar un seguiment acurat de l’aplicació de la 
reforma laboral i propiciar un acord polític i social del 
més ampli abast que valori l’oportunitat de realitzar 
els ajustos necessaris per tal d’adaptar els canvis nor-
matius a la conjuntura actual i les seves concretes ne-
cessitats, tenint en compte els nivells d’atur actuals.»

8 Esmena núm. 8
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 11

«11. Adoptar com a eix principal d’actuació dins del 
marc català de relacions laborals, la intensificació i la 
creació de polítiques de creixement i d’ocupació, així 
com promoure una política social estratègica, integral 
i avançada per tal de donar resposta a les problemàti-
ques socials de caràcter divers.»

9 Esmena núm. 9
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 12

«12. En el marc del Consell de Relacions Laborals de 
Catalunya, la Direcció General de la Inspecció de Tre-
ball presentarà cada any el seu programa d’objectius 
per tal de completar-lo i millorar-lo amb les aportaci-
ons dels agents socials i amb l’objectiu de garantir les 
relacions laborals contractuals. Per a això, farà cam-
panyes d’Inspecció orientades, entre altres objectius, a:

a. Garantir la igualtat salarial entre homes i dones.

b. Vigilar el sector de la construcció, especialment en-
tre les grans obres públiques i d’infraestructures.

c. Vigilar l’aplicació de la normativa sobre limitació 
de jornada.

d. Lluita contra l’economia submergida.»

10 Esmena núm. 10
De modificació i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 13

«13. Mantenir en els processos de contractació públi-
ca que duguin a terme tant els diferents departaments 
de la Generalitat com les seves empreses i organismes 
públics dependents, les clàusules socials condicionants 
del contracte per a promoure l’ocupació de persones 
amb especials dificultats d’inserció, així com altres me-
sures per combatre l’atur i promoure la igualtat entre 
homes i dones en el mercat laboral.»
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11 Esmena núm. 11

De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 14

«14. En totes les convocatòries de polítiques actives 
d’ocupació gestionades pel Servei d’Ocupació de Ca-
talunya es prioritzaran els col·lectius i aquelles franges 
d’edat que tinguin més dificultats d’inserció.»

12 Esmena núm. 12
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió

Del punt 17

«17. Adoptar de forma immediata un pla de xoc contra 
l’atur juvenil, en funció de les disponibilitats pressu-
postàries.»

13 Esmena núm. 13
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 19

«19. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tre-
ballar amb tots els agents de forma ràpida i concer-
tada en els processos de reestructuració d’empreses a 
Catalunya, fent un seguiment individualitzat del mà-
xim nombre d’empreses en dificultats o que hagin pre-
sentat ERO i identificant alternatives que en facilitin la 
viabilitat per mirar d’evitar la desaparició del negoci, 
buscant nous socis o analitzant la reconversió del ne-
goci per un altre i fomentant la re-empresa.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 10630 i 10710)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació de les per-
sones desocupades i el tancament d’empreses (tram. 
302-00014/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 1

«1. Negociar amb el Govern d’Espanya perquè revisi 
les dotacions econòmiques adreçades a Polítiques Ac-

tives d’Ocupació fins que assoleixin la mateixa pro-
porció segons el nombre d’aturats que la dotació pres-
supostària que tenien l’any 2011.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 2

«2. Negociar amb el Govern d’Espanya perquè fa-
ci l’ampliació pressupostària del programa PREPA-
RA per tal de dotar-lo d’estabilitat, amb la finalitat de 
garantir la transició a l’ocupació, aconseguir una ma-
jor coordinació entre les polítiques actives d’ocupació 
i les ajudes econòmiques d’acompanyament i evitar 
l’exclusió social i demanar-ne el traspàs a la Generali-
tat de Catalunya.»

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

Modificació del punt 3

«3. Crear de manera immediata un mínim de cinquan-
ta llocs nous en la plantilla del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per a orientadors i promotors laborals; em-
prendre mesures relatives a la formació interna per a 
millorar l’atenció directa als desocupats, i, així que es 
reuneixi la Conferència Sectorial d’Afers Laborals i 
consigni els fons de polítiques actives d’ocupació per 
al 2013, oferir un mínim de cent deu places més per a 
orientadors i promotors laborals.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 5

«5. Convocar plans d’ocupació local per a la contracta-
ció, per part dels ajuntaments, de persones desocupa-
des, amb un percentatge per a la contractació de joves 
desocupats de llarga durada, majors de 50 anys i a per-
sones en risc d’exclusió social, exigint el finançament 
corresponent al Govern de l’estat per tal de poder-ho 
realitzar.»

5 Esmena núm. 5
D’addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 6

«6. D’acord amb el món local i els agents socials, a 
través del Consell de Direcció del SOC, impulsar a to-
tes les comarques catalanes un pla les actuacions ter-
ritorialitzades per a l’ocupació i el desenvolupament 
local, amb especial atenció a les que presenten índexs 
més alts de desocupació.»
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6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 7

«7. D’acord amb les quatre diputacions i els ajunta-
ments catalans, posar en marxa urgentment programes 
per a la contractació de persones desocupades amb 
una necessitat urgent de treballar, com és el cas de les 
famílies amb tots els seus membres a l’atur o les co-
marques amb índexs de desocupació més elevats, tot 
exigint el finançament corresponent al Govern de l’Es-
tat.» 

7 Esmena núm. 7
D’addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició i supressió al punt 8

«8. En el marc del Consell Català de Relacions La-
borals, posar en marxa programes de suport i actua-
cions de sensibilització, suport i promoció de la par-
ticipació dels treballadors a les empreses, pel que fa a 
en la seva gestió, el foment de models de gestió social-
ment responsables com poden ser, per exemple, facili-
tar la participació accionarial per part dels treballa-
dors, la participació en els consells d’administració o 
en les decisions estratègiques repartiment de beneficis 
i participació accionarial, és a dir, en la propietat de les 
pròpies empreses i en tots els àmbits de l’empresa. Així 
mateix s’afavorirà la successió empresarial a favor de 
formes cooperatives en aquelles societats mercantils 
que es trobin en risc de tancament.»

8 Esmena núm. 8
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 11

«11. Adoptar com a eix principal d’actuació la intensi-
ficació i la creació de polítiques de creixement i d’ocu-
pació, així com la garantia que ningú que ho necessi-
ti quedi sense cobertura d’uns ingressos mínims, així 
que l’Estat traspassi totes les polítiques passives d’ocu-
pació.»

9 Esmena núm. 9
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió i addició

«12. En el marc del Consell Català de Relacions La-
borals, promoure un pla específic presentar un progra-
ma d’objectius d’Inspecció del Treball adreçat a garan-
tir les relacions laborals contractuals. Per a això, farà 
campanyes d’inspecció orientades a: 

[...]

c. Vigilar les hores treballades no cotitzades i/o no re-
tribuïdes l’aplicació de la normativa sobre limitacions 
de jornades laborals.»

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt 12 bis

«Reclamar a l’estat el traspàs íntegre de la Inspecció 
de Treball»

11 Esmena núm. 11

De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió i addició al punt 13

«13. Incloure Mantenir i potenciar en els processos de 
contractació pública que duguin a terme tant els di-
ferents departaments de la Generalitat com les seves 
empreses i organismes públics dependents, clàusules 
socials condicionants del contracte per a promoure 
l’ocupació de persones amb especials dificultats d’in-
serció, combatre l’atur i promoure la igualtat entre ho-
mes i dones en el mercat laboral.»

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 14

14. Adoptar mesures urgents i específiques per als tre-
balladores de 50 anys o més que es troben en situació 
d’atur de llarga durada, entre d’altres: borsa de treball 
per a majors de 50 anys, incentius a les empreses per 
a la contractació de persones més grans de 50 anys, 
dispositiu de reconeixement de competències amb ca-
ràcter preferent, polítiques específiques de qualificació 
i requalificació professional, sistema de beques per as-
sistència a la formació per a persones amb responsabi-
litats familiars, Incentius a l’autoocupació, incentius a 
la reinserció laboral, etc. sempre i quan les competèn-
cies que regulen les mesures suara proposades siguin 
traspassades al Govern de Catalunya.

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 15

«Elaborar un projecte de llei d’Ocupació de Catalunya, 
que inclogui la reforma del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya»
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14 Esmena núm. 14
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió i addició al punt 16

«16. Incloure en el projecte de En la nova Llei d’Ocu-
pació de Catalunya, inclogui l’objectiu de la millora 
d’oportunitats laborals de les persones treballadores 
de més edat, fixi un marc estable i complementi les lí-
nies d’actuació del Pla d’ocupació de Catalunya, per a 
l’ocupació de les persones més grans de 50 anys.»

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició a l’apartat 17

«17. Adoptar de forma immediata un pla de xoc contra 
l’atur juvenil en funció de les disponibilitats pressupos-
tàries.»

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició d’un nou punt 18 bis

«Expressa el seu suport als treballadors i treballado-
res de l’empresa Gráficas de Prensa Diaria i insta el 
Govern a fer gestions oportunes per afavorir la conti-
nuïtat de la seva activitat empresarial i salvar el mà-
xim de llocs de treball.»

17 Esmena núm. 17
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Supressió i addició al punt 19

«19. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
seguir treballant coordinadament entre la D.G. d’In-
dústria i la D.G. de Recursos Laborals crear una unitat 
d’acció ràpida en processos de reestructuració d’em-
preses a Catalunya, com a unitat funcional sense que 
generi estructura orgànica, que faci seguiment perso-
nalitzat del màxim nombre d’empreses en dificultats 
o que hagin presentat ERO, i treballi amb agilitat en 
l’elaboració d’alternatives que en facilitin la viabilitat, 
per mirar d’evitar la desaparició del negoci, i busqui 
nous socis o analitzi la reconversió del negoci per un 
altre, i fomenti la re-empresa i les cooperatives.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10690)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació de les persones desocupades i 
el tancament d’empreses (tram. 302-00014/10).

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

«3. [...] de perdre la feina sempre i quan les necessitats 
de treball així ho requereixin.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«8. [...] i en tots els àmbits de l’empresa condicionat 
amb un acord amb els agents socials per la reforma 
sindical.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«14. Adoptar mesures urgents i específiques per als 
treballadores de 50 anys o més que es troben en situa-
ció d’atur de llarga durada, d’acord amb les disposici-
ons pressupostàries, [...]»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

«15. Elaborar la Llei d’Ocupació de Catalunya en po-
nència conjunta, que inclogui la reforma del Servei 
d’Ocupació de Catalunya.»

5 Esmena núm. 5
D’addició

«16. [...], per l’ocupació de les persones més grans de 
50 anys i també dels joves menors de 30 anys»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre la política d’acció exterior
Tram. 302-00016/10

Esmenes presentades
Reg. 10626, 10635 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 10626)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu i Jordi Solé i Ferran-
do, diputat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política d’acció exteri-
or (tram. 302-00016/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«Emprendre les actuacions necessàries per instar el 
Govern espanyol a publicar al web del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de forma detallada el cost de man-
teniment, funcionament i inversions durant aquest any 
2013 de totes les delegacions diplomàtiques del Reg-
ne d’Espanya i organismes de difusió de la cultura es-
panyola, així com el cost que va destinar-hi els anys 
2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.»

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou punt

«Defensar, en el marc del tràmit d’aprovació de la Ley 
de la acción y el servicio exterior, les competències de 
la Generalitat en matèria d’acció exterior i, en paral-
lel, implementar una política pròpia d’acció exterior 
ambiciosa, al servei del procés democràtic de consecu-
ció d’un estat independent per a Catalunya.»

Palau del Parlament, 20 de març de 2013

Marta Rovira i Vergés Jordi Solé i Ferrando
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10635)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política d’acció exterior (tram. 
302-00016/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP Socialista

D’un nou punt 3 bis

«Abans d’obrir noves oficines a l’exterior de l’Agència 
ACC10, s’estudiarà la possibilitat d’utilitzar les ofici-
nes comercials de la xarxa ICEX o altres serveis d’ac-
ció exterior de l’Estat i incorporar-hi personal de la 
Generalitat, per tal de garantir la presència i la defen-
sa dels interessos de Catalunya i de les empreses cata-
lanes, amb el menor cost possible».

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre la informació relativa al deute de 
la Generalitat
Tram. 302-00017/10

Esmenes presentades
Reg. 10618, 10632, 10636 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
10618)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la informació relativa al deute de la Generalitat (tram. 
302-00017/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís en el punt 1

1. Iniciar un procés d’auditoria pública, transparent i 
permanent del deute de la Generalitat de Catalunya, so-
ta control també del Parlament i amb la participació 
dels agents socials i de la societat civil, que permeti de-
terminar l’origen del deute, la seva composició, els seus 
responsables polítics i els creditors principals. Una au-
ditoria que permeti també establir les guies per a l’en-
deutament futur, de manera que no es puguin contraure 
en nom de la ciutadania deutes que ens hipotequin.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 10632)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la informació relativa al 
deute de la Generalitat (tram. 302-00017/10).

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

Modificació del punt 1 de la part resolutiva

«1. Sol·licitar a la Sindicatura de Comptes un informe 
específic de les finances de la Generalitat i sobre l’es-
tat de compromisos de despesa a càrrec d’exercicis fu-
turs, l’ús de fórmules de col·laboració publico-privada 
i l’endeutament a curt, mig i llarg termini, que inclogui 
recomanacions i permeti establir les guies per a l’en-
deutament futur.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10636)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-

ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la informació relativa al deute de la Generalitat (tram. 
302-00017/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

De supressió de part del punt 1 

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

1. Iniciar un procés d’auditoria pública, transparent i 
permanent del deute de la Generalitat de Catalunya, 
sota control també del Parlament, que permeti deter-
minar l’origen del deute, la seva composició, els seus 
responsables polítics i els creditors principals. Una au-
ditoria que permeti també establir les guies per a l’en-
deutament futur, de manera que no es puguin contrau-
re en nom de la ciutadania deutes que ens hipotequin.»

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre les sentències dels tribunals en 
matèria educativa
Tram. 302-00018/10

Esmenes presentades
Reg. 10691 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 10691)

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 establece 
el artículo 139 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les sentències dels 
tribunals en matèria educativa (tram. 302-00018/10).

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

Al punto 1

«[...] sistema educatiu de Catalunya, en respecte i com-
pliment del sistema de conjunció lingüística, establert i 
emparat per las lleis de Normalització Lingüística del 
1983 i de Política Lingüística del 1998, i reconegut i 
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avalat per les jurisprudències del Tribunal Constituci-
onal i Tribunal Suprem, afegint també [...].»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Al punto 2

«[...] ensenyament en català i en castellà, dret que l’Ad-
ministració ha de reconèixer sense necessitat de que 
s’insti, en compliment del criteri recentment expressat 
pel Tribunal Suprem.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Al punto 3

«3. Informar adequadament en tots els impresos de 
preinscripció escolar, de manera que els pares que vul-
guin que el seu fill rebi classes en llengua castellana, 
durant l’etapa infantil i el primer cicle de primària, 
sàpiguen que poden demanar-ho, i que la Generali-
tat els ha de garantir aquesta opció en compliment de 
l’article 21 de la Llei de Política Lingüística del 1998, 
que garanteix el dret a rebre el primer ensenyament 
en la llengua habitual del nen, català o castellà, sense 
que l’ensenyament en castellà pugui fer-se mitjançant 
l’anomenada «atenció individualitzada», expressament 
exclosa pel Tribunal Suprem com a via per a garantir 
aquest dret, sinó introduint matèries en castellà al curs 
de l’alumne, en la proporció que el Departament d’En-
senyament estableixi.»

Palacio del Parlamento, 9 de abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go·
vern sobre l’estabilitat pressupostària i el 
deute
Tram. 302-00019/10

Esmenes presentades
Reg. 10625, 10631, 10637 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 10.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 10625)

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 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-

lació al Govern sobre l’estabilitat pressupostària i el 
deute (tram. 302-00019/10).

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

Del punt 1

«1. Presentar al més aviat possible l’avantprojecte de 
Llei de Pressupostos i l’avantprojecte de Llei de mesu-
res fiscals i financeres i administratives.»

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

Del punt 4

«4. Estudiar la modificació de la llei catalana 6/2012, 
de 17 de maig d’estabilitat pressupostària i la presen-
tació d’una proposició per modificar la llei estatal 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera, en el termini d’un mes. Aquestes 
modificacions han de garantir la sostenibilitat de les fi-
nances públiques a mig termini, vinculant l’assoliment 
d’aquest objectiu a un nivell d’atur reduït, a una política 
fiscal que garanteixi l’Estat del benestar i a la conver-
gència en despesa i prestacions socials amb els països 
més avançats de la UE.»

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

Del punt 6

«6. Impulsar una nova política fiscal que inclogui en-
tre altres mesures: 

a) Impulsar la modificació de l’impost sobre successi-
ons per incrementar-ne la progressivitat i el potencial 
recaptatori.

b) Estudiar la creació de nous impostos ambientals 
que gravin les activitats més contaminants i impulsar 
comportaments més sostenibles.

c) Un pla per combatre el frau fiscal. El qual s’ha esti-
mat en 16.000 M euros.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Dels punts 8 i 9

«8. Donar prioritat, d’acord amb la normativa vigent 
i les disponibilitats de tresoreria, al pagament de les 
despeses públiques de salut, educació i serveis socials 
incloent concerts sanitaris i les farmàcies, els educa-
tius, concerts i subvencions a entitats del tercer sector 
social, culturals, de cooperació, ajuntaments i consells 
comarcals, tot negociant amb entitats financeres i em-
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preses concessionàries d’infraestructures mecanismes 
d’aplanament dels compromisos financers dintre de les 
possibilitats i limitacions existents i negociar amb el 
Govern de l’Estat mecanismes de provisió de liquiditat 
que permetin fer front als esmentats pagaments.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 10631)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre l’estabilitat pressupostà-
ria i el deute (tram. 302-00019/10).

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

Modificació del punt A

«A. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
que l’objectiu de sostenibilitat fiscal del Tractat d’Esta-
bilitat de la Unió Europea ha de ser compatible amb la 
defensa de l’Estat del Benestar i de les necessitats soci-
als i econòmiques de la població, que s’han accentuat 
per l’actual recessió. Actualment, aquesta incompati-
bilitat accentua l’increment de l’atur i la pobresa fins 
a nivells insuportables social i econòmicament i mani-
festa la necessitat de flexibilitzar les polítiques d’auste-
ritat, perquè no siguin contraproduents per als països 
del sud d’Europa que es troben en situació de recessió 
econòmica.»

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

Modificació del punt 2

«Negociar amb el Govern de l’Estat una flexibilització 
dels objectius de dèficit donat el context actual de re-
cessió econòmica i de creixement de l’atur, amb unes 
previsions per 2013 per l’Estat espanyol, segons la 
Unió Europea, d’una caiguda del PIB de l’1,4% i un 
creixement de l’atur fins el 27%. Aquesta flexibilitza-
ció, en el cas de la Generalitat de Catalunya per l’any 
2013, hauria d’implicar un objectiu de dèficit en rela-
ció al PIB català de com a mínim un terç de l’objectiu 
de dèficit per al conjunt de les Administracions Públi-
ques.»

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

Modificació dels punts 3 i 5 en un 

«Acordar amb els grups parlamentaris un mecanisme 
i els criteris per a la reversibilitat dels ajustos pressu-
postaris realitzats, en la mesura en què millori la con-
juntura econòmica i s’apliquin les mesures de flexibi-
lització de l’objectiu de dèficit i l’augment d’ingressos 
previstes.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació dels punts 7, 9 i 10 en un

«Sol·licitar a la Sindicatura de Comptes un informe 
específic de les finances de la Generalitat i sobre l’es-
tat de compromisos de despesa a càrrec d’exercicis fu-
turs, l’ús de fórmules de col·laboració publico-privada 
i l’endeutament a curt, mig i llarg termini, que inclogui 
recomanacions i permeti establir les guies per a l’en-
deutament futur.»

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 10637)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero Lla-
no, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estabi-
litat pressupostària i el deute (tram. 302-00019/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició al final del punt 5è

«5. No aplicar cap mesura de retallades salarials i de 
drets dels treballadors i les treballadores de la Genera-
litat el 2013, iniciant un procés de reforma profunda i 
consensuada de l’administració.»

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2013

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

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat de diputats
Tram. 234-00010/10 i 234-00011/10

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 9 d’abril de 2013, ha acordat d’establir el 
dictamen següent:

Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya 
en matèria d’incompatibilitats dels diputats del Par-
lament de Catalunya, i d’examinar les dades declara-
des pels diputats Àngels Ponsa i Roca i Xavier Cima i 
Ruíz relatives a les activitats professionals, laborals o 
empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que 
ocupen, d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament i 
la legislació aplicable, la Comissió, en compliment 
del que disposa l’article 11.2 del Reglament, proposa 
al Ple la situació de compatibilitat dels diputats Àn-
gels Ponsa i Roca i Xavier Cima i Ruíz (tram. 234-
00010/10 i 234-00011/10).

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

El secretari La presidenta de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Carmen de Rivera i Pla

Declaració del Parlament de Catalunya amb 
motiu de l’Any Internacional de l’Estadística
Tram. 401-00003/10

Lectura en el Ple
Sessió núm. 8, 10.04.2013, DSPC-P 11

L’any 2013 ha estat declarat Any Internacional de l’Es-
tadística per les principals associacions acadèmiques, 
professionals i científiques internacionals amb la in-
tenció de promoure la consciència pública de l’impac-
te de l’estadística en tots els aspectes de la vida i de la 
societat.

L’Any Internacional de l’Estadística és una ocasió 
excel·lent per a difondre les contribucions d’aquesta ci-
ència a la millora del coneixement humà en tots els 
camps de la ciència, tant de les ciències naturals com 
de les socials o humanístiques. Des de la recerca bio-
mèdica, econòmica o social fins a les aplicacions in-
dustrials, des de la gestió de les ciutats o les empre-
ses fins als estudis electorals o criminològics, és difícil 

trobar alguna activitat humana en què l’estadística no 
tingui incidència.

L’estadística oficial apareix ja a Catalunya en els fogat-
jaments del segle xiv, que eren una relació de focs o 
llars, precedent dels censos moderns, i es concreta en 
les institucions pròpies del segle xx, amb les intermi-
tències característiques de la història recent.

L’estadística com a disciplina científica neix a l’inici 
del segle xx amb els treballs de Karl Pearson. Durant 
el segle xx es desenvolupa una teoria capaç d’extreure 
tota la informació de les dades recollides i aplicar-la a 
la creació d’instruments per a la recerca en agricultu-
ra, en salut pública, en  el control de qualitat i en els  
avenços socials i econòmics. A Catalunya l’obra pio-
nera d’alguns acadèmics a partir dels anys cinquanta 
ha fructificat en una activitat docent i investigadora de 
nivell internacional a les universitats i als instituts de 
recerca. Hom pot comptar al voltant de tres centenars 
d’investigadors directament relacionats amb l’estadís-
tica, agrupats en una vintena d’equips de recerca, a 
banda dels grups que la utilitzen com a eina fonamen-
tal en llur metodologia. 

L’evolució de la societat actual, que atorga un paper ca-
da vegada més rellevant a la informació, fa que aug-
menti la quantitat i la disponibilitat de dades i la impor-
tància de les tècniques que en fan ús i que les aprofiten. 
Tant des del punt de vista econòmic com social, l’esta-
dística té un rol central en l’anàlisi de la realitat per mit-
jà de les dades que la reflecteixen i en l’ús de tècniques 
avançades per a extreure‘n informació, construir conei-
xement i treure’n profit per a prendre les decisions cien-
tífiques, socials, polítiques i de gestió correctes.

Per tot això, el Parlament de Catalunya dóna ple suport 
a la celebració de l’Any Internacional de l’Estadística i 
s’adhereix a l’objectiu de promoure el coneixement de 
la importància que té en la vida quotidiana. Aquesta 
commemoració hauria de servir per a encoratjar les 
institucions i les persones que en fan ús a aplicar-la 
per a millorar el benestar dels ciutadans i del conjunt 
de la societat.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Declaració del Parlament de Catalunya so·
bre el sector de l’energia eòlica i la continuï·
tat de l’empresa Alstom Wind
Tram. 401-00004/10

Lectura en el Ple
Sessió núm. 8, 10.04.2013, DSPC-P 11

La cooperativa catalana Ecotècnia va ésser pionera en 
el desenvolupament de l’energia eòlica al nostre país. 
Va ésser responsable, per exemple, de la instal·lació i la 
connexió a la xarxa elèctrica del primer aerogenerador 
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en tot l’Estat espanyol, l’any 1984. L’any 2007, Ecotèc-
nia va ésser comprada per la multinacional francesa 
Alstom  i es va transformar en l’actual Alstom Wind.

Actualment encara es pot dir que els aerogeneradors 
que Alstom Wind fabrica i instal·la internacionalment 
són tecnologia catalana, ja que tant la seu central del 
negoci eòlic d’Alstom com el centre de recerca, des-
envolupament i innovació es troben a les antigues ofi-
cines d’Ecotècnia, a Barcelona, on treballen més de 
cinc-centes persones, la majoria en llocs de treball 
d’alta qualificació.

Des d’aquesta seu es dissenyen íntegrament els dife-
rents models d’aerogeneradors, com el nou generador 
eòlic marí Haliade 150, de 6 megawatts de potència, 
l’últim i més ambiciós d’aquests dissenys i actualment 
l’aerogenerador comercial més gran del món.

Els primers prototipus, però, han estat fabricats i instal-
lats fora de les nostres fronteres, en part per l’endar-
reriment d’un mercat eòlic que no acaba d’arrencar 
a casa nostra i en part per la forta aposta en matèria 
d’energies renovables que fan governs com el francès.

La reducció dels incentius a la producció d’energia 
amb fonts renovables ha facilitat la pèrdua progressiva 
de milers de llocs de treball del sector eòlic i el des-
mantellament de la indústria eòlica pròpia.

I encara és més important el fet que aquesta indústria 
pateix la deslocalització i fugida tecnològica d’una 
tecnologia que era nacional –com el cas d’Ecotècnia– 
cap a altres països.

A Alstom Wind aquest procés ja s’ha iniciat, amb el 
desenvolupament eòlic marí a França, amb la implan-
tació de quatre plantes de fabricació i d’un centre d’en-
ginyeria i de recerca, desenvolupament i innovació, i 
amb la creació de mil llocs de treball directes i més de 
quatre mil d’indirectes.

Al mateix temps, el dia 26 de febrer d’enguany, l’em-
presa ha fet públiques les seves intencions de tancar 
dues de les tres plantes de fabricació que té a l’Estat i 
acomiadar 373 treballadors (90 d’ells al centre de Bar-
celona).

Cal recordar, a més, que el grup Alstom és una com-
panyia que aquest any ha tornat a presentar beneficis 
econòmics, i ha incrementat un 19% el nivell de co-
mandes i un 4% el nivell de vendes respecte a l’any 
anterior.

Així doncs, el futur del sector eòlic català pot ésser 
el desmantellament i la descapitalització tecnològica. 
Però també pot ésser un altre si les administracions 
s’impliquen en la seva defensa, com a indústria estra-
tègica per al país.

Més enllà de la incertesa temporal que es pateix al 
nostre territori, aquest sector eòlic i l’herència d’Eco-
tècnia continuen oferint a Catalunya la possibilitat 
d’esdevenir referent industrial i tecnològic en un sec-

tor, el de les energies renovables, que representa un 
element clau per a afrontar els reptes energètics i me-
diambientals del nou segle.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya consi-
dera que la generació d’energia eòlica, essent com és 
un sector estratègic, requereix emprendre totes les ini-
ciatives possibles per garantir la continuïtat de l’acti-
vitat i l’ocupació de l’empresa Alstom Wind a Cata-
lunya, i impulsar des de les diferents administracions 
implicades les accions que permetin incentivar la pro-
ducció d’energia amb fonts renovables.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Composició de la Comissió de Control de la 
Iniciativa Legislativa Popular

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de fe-
brer de 2013, d’acord amb el que disposa la disposició 
transitòria primera de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular, acorda ratificar els 
membres de la Comissió de Control de la Iniciativa 
Legislativa Popular que li correspon de designar.

Com a catedràtics de dret constitucional o ciència po-
lítica de prestigi reconegut: 

– Enoch Albertí Rovira

– Mercè Barceló i Serramalera

– Jordi Capo i Giol

Com a juristes de prestigi reconegut: 

– Lluís Jou i Mirabent

– Josep Delfí Guàrdia i Canela

– Alfonso Hernández Moreno

Constitueixen també la Comissió els magistrats del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: 

– Daniel Bartomeus i Plana

– Francisco López Vázquez

– Pilar Galindo Morell

Daniel Bartomeus i Plana exerceix de president de la 
Comissió.

Xavier Muro i Bas, lletrat del Parlament, actua com a 
secretari.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2013

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/10

Elecció del secretari

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 4 d’abril de 2013, d’acord amb els arti-
cles 41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, i a pro-
posta del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
ha elegit secretari el diputat Xavier Cima i Ruiz en 
substitució de la diputada Mireia Canals i Botines.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

El secretari  El president 
de la Comissió de la Comissió
Xavier Cima i Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz

Composició de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat
Tram. 410-00008/10

Substitució de diputats
Reg. 10139 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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:

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Alta:

Oriol Pujol i Ferrusola

Baixa:

Antoni Balasch i Parisi

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Cultura i 
Llengua
Tram. 410-00010/10

Substitució de diputats
Reg. 9677 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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:

Comissió de Cultura i Llengua

Alta:

Àngels Ponsa i Roca

Baixa:

Lluís Recoder i Miralles

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats
Tram. 412-00001/10

Elecció del secretari

Comissió de l’Estatut dels Diputats

La Comissió d de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 9 d’abril de 2013, d’acord amb els articles 
41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, i a proposta 
del grup parlamentari de Convergència i Unió, ha ele-
git secretari el diputat Joan Recasens i Guinot en subs-
titució del diputat Ferran Falcó i Isern.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

El secretari La presidenta 
de la Comissió de la Comissió
Joan Recasens i Guinot Carmen de Rivera i Pla
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4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 9388 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 02.04.2013

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 42 del Reglament del Parlament, comunica els 
canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades 
a les comissions parlamentàries: 

Comissió:

Comissió de Polítiques de Joventut

Alta:

Xavier cima i Ruíz

Baixa:

Montserrat Roura i Massaneda

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Designació de la presidència
Reg. 10083 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
41 del Reglament del Parlament, proposa a la diputada 
Alícia Romero Llano per ocupar la presidència de la 
mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10

Substitució de diputats
Reg. 10140 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

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 42 del Reglament del Parlament, comunica els 
canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades 
a les comissions parlamentàries: 

Comissió:

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Alta:

Oriol Pujol i Ferrusola

Baixa:

Anna Figueras Ibàñez

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre les Possibles Responsabilitats Deri·
vades de l’Actuació i la Gestió de les Enti·
tats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors
Tram. 407-00001/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 9688 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 58 
del Reglament del Parlament, comunica que el dipu-
tat Jaume Collboni Cuadrado i la diputada Rocío Mar-
tinez-Sampere Rodrigo han estat designats membres 
de la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Res-
ponsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les 
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Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets 
dels Consumidors.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9731 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 58 del Reglament del Parla-
ment, comunica que el diputat Pere Aragonès i Garcia 
i la diputada Gemma Calvet i Barot han estat desig-
nats membres de la Comissió d’Investigació sobre les 
Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la 
Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulnera-
ció dels Drets dels Consumidors.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 9733 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 58 del 
Reglament del Parlament, comunica que han estat de-
signats membres de la Comissió d’Investigació sobre 
les possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació 
i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vul-
neració dels Drets dels Consumidors: 

– Carlos Carrizosa Torres

– Jordi Cañas Pérez

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 10118 i 10319 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 09.04.2013

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 els diputats Ferran Falcó i Isern i Joan Recasens 
i Guinot han estat designats membres de la Comissió 
d’Investigació sobre les possibles responsabilitats deri-
vades de l’actuació i la gestió de les entitats financeres 
i la possible vulneració dels drets dels consumidors.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 10137 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 58 del Reglament 
del Parlament, comunica que els diputats David Fer-
nàndez i Ramos, Joaquim Arrufat i Ibàñez han estat 
designats membres de la Comissió d’Investigació so-
bre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actu-
ació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible 
Vulneració dels Drets dels Consumidors.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

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

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
Socialista
Reg. 9689 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 58 
del Reglament del Parlament, comunica que el dipu-
tat Jordi Terrades i Santacreu i la diputada Núria Segú 
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Ferré han estat designats com a membres de la Comis-
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanita-
ri i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Adscripció de diputats del Grup Mixt
Reg. 9693 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Joaquim Arrufat i Ibàñez, portaveu adjunt del Grup 
Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 58 del Re-
glament del Parlament, comunica que els diputats Joa-
quim Arrufat i Ibàñez, David Fernàndez i Ramos han 
estat designats membre de la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Joaquim Arrufat i Ibàñez
Portaveu adjunt del Grup Mixt

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 9730 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 58 del Reglament del Parla-
ment, comunica que la diputada Alba Vergés i Bosch 
i el diputat Oriol Amorós i March han estat designats 
membres de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió 
en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Pú-
blic Sanitari i les Empreses.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa
Reg. 9875 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 58 
del Reglament del Parlament, comunica que els dipu-
tats Marc Vidal i Pou i Josep Vendrell i Gardeñas han 
estat designats membres de la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Ciutadans
Reg. 10145 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 58 
del Reglament del Parlament, comunica que els dipu-
tats José Manuel Villegas Pérez i Matías Alonso Ruiz 
han estat designats membres de la Comissió d’Investi-
gació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

Albert Rivera Díaz
President del GP de C’s
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4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Grup Parlamentari de Con·
vergència i Unió
Tram. 399-00005/10

Renúncia a la presidència
Reg. 9700 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, diputat al Parlament de Ca-
talunya en la X legislatura presenta la renúncia a la 
condició de President del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els 
efectes jurídics que corresponguin, signa aquest docu-
ment.

Palau del Parlament, 1 d’abril de 2013

Oriol Pujol i Ferrusola
President del GP de CiU

Nomenament de representants
Reg. 10141 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

En la sessió d’avui el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, ha acordat nomenar-me nou President 
del Grup i alhora continuar exercint les funcions de 
Portaveu, decisió que comuniquem en el present escrit 
als efectes oportuns.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Proposta de creació de l’Intergrup per la Pau 
i la Llibertat al Sàhara
Tram. 395-00009/10

Sol·licitud
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 

Catalunya, Grup Parlamentari Socialista, Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup 

Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt

Reg. 9825

D’acord amb el que disposa l’article 62 del Reglament 
i d’acord amb la Junta de Portaveus, s’acorda la consti-
tució de l’intergrup.

Acord: Mesa del Parlament, 09.04.2013.

A la Mesa del Parlament

Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, 
d’acord amb el que estableix l’article 62.1 del Regla-
ment del Parlament, proposen la creació de l’intergrup 
següent: Per la pau i la llibertat al Sàhara

Palau del Parlament, 7 de març de 2013

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta 
Rovira i Vergés, oortaveu del GP d’ERC; Maurici Lu-
cena i Betriu, portaveu del GP SOC; Josep Enric Millo 
i Rocher, portaveu del GP del PPC; Dolors Camats i 
Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Jordi Cañas Pérez, por-
taveu del GP de C’s; David Fernàndez i Ramos, porta-
veu del Grup Mixt (CUP-AE)
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Composició de l’Intergrup de Població, Des·
envolupament i Salut Reproductiva
Tram. 413-00001/10

Designació de membres
Reg. 9732 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 62 del Reglament del 
Parlament, comunica que la representant del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya a 
l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Re-
productiva és la diputada Rosa Amorós i Capdevila.

Palau del Parlament, 2 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen·
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre els objectius del seu de·
partament
Tram. 354-00018/10

Retirada de la sol·licitud

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7363).
Coneixement: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
04.04.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Empresa i Ocupació amb el conseller 
d’Empresa i Ocupació sobre les dades del 
programa de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00059/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 8067).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 20.03.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen·
tació i Medi Natural amb el conseller d’Agri·
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural sobre els criteris i l’estat dels 
serveis als parcs i espais naturals
Tram. 354-00060/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Salvador Milà i Solsona, 
juntament amb tres altres diputats del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa (reg. 8086).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
04.04.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co·
missió d’Empresa i Ocupació amb el conse·
ller d’Empresa i Ocupació sobre els diàlegs 
competitius, les adjudicacions i l’impacte 
del nou model de les tecnologies de la infor·
mació i la comunicació
Tram. 354-00061/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 8166).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció, 20.03.2013.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so·
bre el contingut de la futura llei marc de la 
protecció social
Tram. 354-00064/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 10177).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració, 09.04.2013.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis·
sió del Síndic de Greuges amb el síndic de 
greuges per a presentar el balanç dels tres 
primers anys de mandat
Tram. 358-00002/10

Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit

Reunió de la Mesa de la Comissió del Síndic de Greu-
ges i la Junta de Portaveus de la Comissió del Síndic 
de Greuges del 09.04.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la Federació Catalana d’ONG 
per la Pau, els Drets Humans i el Desenvo·
lupament davant la Comissió d’Acció Exteri·
or, Unió Europea i Cooperació perquè infor·
mi sobre la federació sorgida de la fusió de 
tres federacions catalanes d’organitzacions 
no governamentals
Tram. 356-00068/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la Taula per l’Acció Exterior da·
vant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Eu·
ropea i Cooperació perquè presenti aquesta 
entitat i informi sobre els seus objectius i ac·
tivitats
Tram. 356-00074/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Sol·licitud de compareixença de Núria Camps 
i Vidal, directora d’Avaluem, i d’altres repre·
sentants de les entitats signants del manifest 
«Per una acció exterior de Catalunya parti·
cipativa i compromesa» davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
perquè exposin els objectius del manifest
Tram. 356-00077/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.



15 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 59

4.53.05. INFORMACIó 112

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Sol·licitud de compareixença de represen·
tants de la Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia davant la Comis·
sió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope·
ració perquè exposin el procés de pau a Co·
lòmbia
Tram. 356-00079/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Sol·licitud de compareixença del director ge·
neral de Cooperació al Desenvolupament 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació perquè exposi la situ·
ació dels impagaments a les organitzacions 
no governamentals
Tram. 356-00080/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la Fundació Maria Aurèlia Cap·
many davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre l’impacte de 
la reforma laboral i les retallades en la desi·
gualtat entre homes i dones
Tram. 356-00083/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4158).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la Fundació Surt davant la Co·
missió d’Igualtat de les Persones perquè in·
formi sobre l’impacte de la reforma laboral i 
les retallades en la desigualtat entre homes 
i dones
Tram. 356-00084/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4158).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació de Dones Empre·
nedores davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre l’impacte de 
la reforma laboral i les retallades en la desi·
gualtat entre homes i dones
Tram. 356-00085/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4158).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso·
nes perquè informi sobre l’impacte de la re·
forma laboral i les retallades en la desigual·
tat entre homes i dones
Tram. 356-00086/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4158).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre l’impacte de la reforma laboral 
i les retallades en la desigualtat entre homes 
i dones
Tram. 356-00087/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 4158).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació Catalana de Pro·
ductors de Porcí (Porcat), davant la Comis·
sió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè 
informi sobre la situació del sector de la in·
dústria agroalimentària
Tram. 356-00111/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Àngel Ros i Domingo, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 7012).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
04.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació de Paraplègics i 
Discapacitats Físics de Lleida davant la Co·
missió d’Igualtat de les Persones perquè in·
formi sobre les activitats d’aquesta entitat
Tram. 356-00113/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Dolors López Aguilar, del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 7127).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.



15 d’abril de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 59

4.53.05. INFORMACIó 114

Sol·licitud de compareixença de Carles Llo·
rens i Vila, director de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre les actua·
cions i els objectius de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament
Tram. 356-00118/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Sol·licitud de compareixença de Miquel 
Camps i Font, president de Pimec Joves 
Empresaris, davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè expliqui la seva experièn·
cia i les propostes amb relació a l’emprene·
doria i la creació d’empreses
Tram. 356-00119/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Antonio Coto Roquet, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 8061).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 20.03.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Vilar·
daga i Mojal, director de Desenvolupament 
Econòmic Territorial de Pimec, perquè expli·
qui la seva experiència amb relació a l’em·
prenedoria i la creació d’empreses
Tram. 356-00120/10

Sol·licitud

Sol·licitud: José Antonio Coto Roquet, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 8062).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 20.03.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge·
neral de Medi Natural i Biodiversitat davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes·
ca, Alimentació i Medi Natural perquè expli·
qui els criteris i l’estat dels serveis als parcs 
i espais naturals
Tram. 356-00123/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, juntament amb 
tres altres diputats del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 8085).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
04.04.2013.

Sol·licitud de compareixença del director ge·
neral de Telecomunicacions davant la Co·
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre els diàlegs competitius, les adjudica·
cions i l’impacte del nou model de les tecno·
logies de la informació i la comunicació
Tram. 356-00125/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 8164).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 20.03.2013.

Sol·licitud de compareixença del director 
general d’Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom davant la Comissió d’Em·
presa i Ocupació perquè informi sobre l’es·
tat d’execució del Pla de cooperativisme de 
Catalunya i les actuacions futures
Tram. 356-00126/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Alícia Romero Llano, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 8165).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 20.03.2013.
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Sol·licitud de compareixença del portaveu 
de l’Observatori contra l’Homofòbia davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones per·
què presenti l’informe corresponent al perí·
ode 2011·2012
Tram. 356-00127/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 8239).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença del portaveu 
del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, 
Homes i Dones Transsexuals i Bisexuals da·
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre la situació d’aquest col·
lectiu
Tram. 356-00128/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 8240).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença del responsa·
ble de l’Observatori de la Igualtat del Con·
sell de l’Audiovisual de Catalunya davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi de les eines sobre gènere i comuni·
cació elaborades pel Consell
Tram. 356-00129/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 8241).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre la situació de les dones al món 
laboral i sobre les necessitats en polítiques 
actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00130/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 8242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.
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Sol·licitud de compareixença de la secretà·
ria de la Dona i Cohesió Social de Comissi·
ons Obreres de Catalunya davant la Comis·
sió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00131/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 8242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de la secretà·
ria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió 
General de Treballadors davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00132/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 8242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de la secretària 
de la Dona i per la Igualtat de la Unió Sin·
dical Obrera de Catalunya davant la Comis·
sió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00133/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 8242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de la secretària 
de la Dona de la Confederació General del 
Treball davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre la situació de 
les dones al món laboral i sobre les neces·
sitats en polítiques actives d’igualtat en em·
presa i ocupació
Tram. 356-00134/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 8242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.
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Sol·licitud de compareixença de la directora 
de la Fundació Maria Aurèlia Capmany da·
vant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre la situació de les do·
nes al món laboral i sobre les necessitats 
en polítiques actives d’igualtat en empresa 
i ocupació
Tram. 356-00135/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 8242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de la directo·
ra de la Fundació Surt davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre la situació de les dones al món laboral 
i sobre les necessitats en polítiques actives 
d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00136/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 8242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Associació de Dones Empre·
nedores davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre la situació de 
les dones al món laboral i sobre les neces·
sitats en polítiques actives d’igualtat en em·
presa i ocupació
Tram. 356-00137/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 8242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la Xarxa de Dones Directives i 
Professionals de l’Acció Social davant la Co·
missió d’Igualtat de les Persones perquè in·
formi sobre la situació de les dones al món 
laboral i sobre les necessitats en polítiques 
actives d’igualtat en empresa i ocupació
Tram. 356-00138/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Joan Maria Sardà i Padrell, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Rosa Amorós i Cap-
devila, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista, Dolors López Aguilar, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 8242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de 
les Persones, 10.04.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’Alfons Cone·
sa Badiella, director de l’Agència Catalana 
del Consum, davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè informi sobre les subven·
cions atorgades el 2012
Tram. 356-00142/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Inés Arrimadas García, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans (reg. 8784).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 20.03.2013.

Sol·licitud de compareixença de Roger Albi·
nyana i Saigí, secretari d’Afers Exteriors i de 
la Unió Europea, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre les delegacions exteriors de la 
Generalitat
Tram. 356-00143/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 9030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 05.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Albert Royo 
i Mariné, secretari general del Patronat Ca·
talunya Món . Consell de Diplomàcia Públi·
ca de Catalunya, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre les actuacions exteriors del 
patronat
Tram. 356-00144/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 9031).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 05.04.2013.

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació perquè informi sobre les activi·
tats de la Secretaria
Tram. 356-00145/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Mireia Canals i Botines, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9431).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exte-
rior, Unió Europea i Cooperació, 05.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de la Societat Catalana de Tecno·
logia davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats perquè valori els aprenentatges 
tecnològics en el sistema educatiu i les con·
seqüències de possibles reformes legislati·
ves estatals
Tram. 356-00147/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
9786).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 04.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de Juan Jo·
sé Cortés, secretari general de l’Agrupació 
d’Entitats Municipals Descentralitzades de 
Catalunya, davant la Comissió d’Afers Ins·
titucionals perquè exposi les seves propos·
tes al document de bases per a elaborar un 
avantprojecte de llei de governs locals
Tram. 356-00148/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 9867).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 05.04.2013.
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Sol·licitud de compareixença de Josep Puig 
Belman, president de l’Agrupació d’Entitats 
Municipals Descentralitzades de Catalunya, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals 
perquè exposi les seves propostes al docu·
ment de bases per a elaborar un avantpro·
jecte de llei de governs locals
Tram. 356-00149/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 9868).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 05.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de Carles Viver 
i Pi·Sunyer, director de l’Institut d’Estudis 
Autonòmics, davant la Comissió d’Afers Ins·
titucionals perquè presenti el document «In·
forme sobre els procediments legals a tra·
vés dels quals els ciutadans i les ciutadanes 
de Catalunya poden ser consultats sobre llur 
futur polític col·lectiu»
Tram. 356-00150/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 9874).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 05.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’Ignacio Cosi·
dó Gutiérrez, director general de la Policia 
espanyola, davant la Comissió d’Afers Ins·
titucionals perquè informi sobre els casos 
d’espionatge polític
Tram. 356-00151/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 10030).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 05.04.2013.

Sol·licitud de compareixença de Jorge Fer·
nández Díaz, Ministre d’Interior, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè infor·
mi sobre els casos d’espionatge polític
Tram. 356-00152/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 10031).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 05.04.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre·
sentació de l’Assemblea d’Aturats davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè ex·
pliqui les seves reivindicacions i propostes 
amb relació a la desocupació
Tram. 356-00156/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió, Oriol Amorós i 
March, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialista, José Antonio Coto Roquet, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va, Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, David Fernàndez i Ramos, del Grup Mixt 
(reg. 10162).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, 20.03.2013.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de Notícies davant la Co·
missió de Control de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi so·
bre els canvis en la plantilla de l’Agència
Tram. 356-00157/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 10327).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 10.04.2013.
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Sol·licitud de compareixença del director de 
Catalunya Ràdio davant la Comissió de Con·
trol de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre els canvis 
en la plantilla de Catalunya Ràdio
Tram. 356-00158/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 10328).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals, 10.04.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenya·
ment i Universitats amb el conseller d’Econo·
mia i Coneixement sobre els objectius i les ac·
tuacions del departament
Tram. 355-00019/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 
04.04.2013, DSPC-C 65.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb el conseller d’Interior so·
bre els casos d’espionatge polític
Tram. 355-00029/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 6, tin-
guda el 03.04.2013, DSPC-C 64.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de Ferran Terradellas, direc·
tor de la Representació de la Comissió Euro·
pea a Catalunya, davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè 
informi sobre els objectius i les actuacions 
d’aquest ens
Tram. 357-00043/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 05.04.2013, DSPC-C 66.

Compareixença del director general de Ser·
veis Penitenciaris davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre els ca·
sos d’espionatge polític i la investigació de 
membres del Govern
Tram. 357-00046/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 6, 
tinguda el 03.04.2013, DSPC-C 64.

Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, els 
Drets Humans i el Desenvolupament davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a informar sobre la federa·
ció sorgida de la fusió de tres federacions 
catalanes d’organitzacions no governamen·
tals
Tram. 357-00047/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.
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Compareixença d’una representació de la 
Taula per l’Acció Exterior davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a presentar aquesta entitat i informar so·
bre els seus objectius i activitats
Tram. 357-00048/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Compareixença d’una representació de Jus·
tícia i Pau davant la Comissió d’Acció Exte·
rior, Unió Europea i Cooperació per a infor·
mar sobre l’acció concertada per al 2013 de 
la Conferència de Comissions de Justícia i 
Pau d’Europa
Tram. 357-00049/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Compareixença de Núria Camps i Vidal, di·
rectora d’Avaluem, i d’altres representants 
de les entitats signants del manifest «Per 
una acció exterior de Catalunya participati·
va i compromesa» davant la Comissió d’Ac·
ció Exterior, Unió Europea i Cooperació per 
a exposar els objectius del manifest
Tram. 357-00050/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Compareixença de representants de la pla·
taforma «Colòmbia en Pau» davant la Co·
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co·
operació per a exposar el procés de pau a 
Colòmbia
Tram. 357-00051/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Compareixença de representants de la Tau·
la Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia davant la Comissió d’Acció Exteri·
or, Unió Europea i Cooperació per a exposar 
el procés de pau a Colòmbia
Tram. 357-00052/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Compareixença del director general de Co·
operació al Desenvolupament davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a exposar la situació dels 
impagaments a les organitzacions no gover·
namentals
Tram. 357-00053/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.
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Compareixença del director general de Co·
operació al Desenvolupament davant la Co·
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo·
peració per a informar sobre la planificació 
de la cooperació al desenvolupament i l’ac·
ció humanitària
Tram. 357-00054/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Compareixença del delegat de la Genera·
litat a la Unió Europea davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a explicar els seus criteris i el programa 
d’activitats a les institucions de la Unió Eu·
ropea
Tram. 357-00055/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

Compareixença de Carles Llorens i Vila, di·
rector de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a informar sobre les actuacions i els ob·
jectius de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament
Tram. 357-00056/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació en la sessió núm. 4, tinguda el 05.04.2013, 
DSPC-C 66.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre la situació en data del 31 de 
desembre de 2012 dels avals d’operacions 
amb venciment posterior a l’1 de gener de 
2012
Tram. 334-00010/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 9442 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 09.04.2013

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances  
i Pressupost

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost del Parlament de Catalunya, us 
trameto adjunta, la informació a 31 de desembre de 
2012, a la qual es refereix l’article 61.3 del Decret Le-
gislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de finances públiques de Cata-
lunya.

Cordialment,

Barcelona, 27 de març de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 31 
de desembre de 2012
Tram. 334-00011/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 9443 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 09.04.2013

A la presidenta del Parlament

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats 
de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 31 de desembre de 2012, i 
l’informe sobre l’evolució dels resultats no financers i 
de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 
de la mateixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de 
Catalunya.

Barcelona, 27 de març de 2013

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’evolució dels resultats no fi·
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 31 de desembre de 2012
Tram. 334-00012/10

Presentació
Conseller, del Departament 

d’Economia i Coneixement

Reg. 9443 / Coneixement i tramesa a la 

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 

Mesa del Parlament, 09.04.2013

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb NT 334-00011/10.

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata·
lunya sobre l’observança del pluralisme po·
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
desembre del 2012
Tram. 337-00006/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 10175 / Coneixement i tramesa a la Comissió de 

Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 09.04.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
de desembre de 2012 perquè en tingueu coneixement i 
als efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 3 d’abril de 2013

Roger Loppacher i Crehuet

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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