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S U M A R I

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

1.10. Resolucions

Resolució 57/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el pressupost de la Casa Reial
Tram. 250-00083/10
Adopció p. 11

Resolució 75/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament dels trams de carretera amb més sinistralitat 
segons l’estudi EuroRAP
Tram. 250-00101/10
Adopció p. 11

Resolució 76/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els aparcaments per a transportistes a l’autopista AP-7
Tram. 250-00102/10
Adopció p. 11

Resolució 77/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el millorament de la cobertura de la telefonia mòbil a la xarxa 
de trens de rodalia i regionals
Tram. 250-00109/10
Adopció p. 12

Resolució 78/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la carretera C-32 al pas pel Masnou
Tram. 250-00127/10
Adopció p. 12

Resolució 79/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la reducció del preu del peatge de l’autopista C-32 sud i els 
túnels del Garraf
Tram. 250-00129/10
Adopció p. 12

Resolució 80/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el Quart Cinturó i la mobilitat al Vallès
Tram. 250-00130/10
Adopció p. 13

Resolució 81/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses
Tram. 250-00131/10
Adopció p. 13

Resolució 82/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la programació de les obres d’ampliació de les carreteres 
C-58 i C-16 entre les carreteres B-30 a Cerdanyola i B-40 
a Terrassa
Tram. 250-00154/10
Adopció p. 14

Resolució 83/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les actuacions per a garantir la seguretat viària en l’accés 
des de la carretera C-12 a l’Escola Alba, de Corbins
Tram. 250-00094/10
Adopció p. 14

Resolució 84/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’encàrrec d’estudis per a determinar el cabal necessari per 
al reg de la zona regable del Ter, aigües avall del Pasteral
Tram. 250-00097/10
Adopció p. 15

Resolució 85/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció d’una via de connexió entre Igualada i la ron-
da Sud d’aquesta ciutat
Tram. 250-00104/10
Adopció p. 15

Resolució 86/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la instal·lació d’infraestructures de telefonia mòbil a la carre-
tera C-31 al pas pel Baix Llobregat
Tram. 250-00108/10
Adopció p. 15

Resolució 87/X del Parlament de Catalunya, sobre 
les obres de millorament de la seguretat viària a les carrete-
res C-141 i C-63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00112/10
Adopció p. 16

Resolució 88/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la redacció d’un programa únic de gestió de residus de Ca-
talunya
Tram. 250-00114/10
Adopció p. 16

Resolució 89/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’execució de les obres a l’estació depuradora d’aigües resi-
duals de l’Alt Maresme Nord, a Pineda de Mar, per a l’aïlla-
ment acústic dels motors
Tram. 250-00115/10
Adopció p. 16

Resolució 90/X del Parlament de Catalunya, sobre 
els ajuts per al pagament de les quotes dels préstecs per a 
l’adquisició d’habitatges protegits
Tram. 250-00119/10
Adopció p. 17

Resolució 91/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el transport aeri entre Barcelona i Menorca
Tram. 250-00158/10
Adopció p. 17

Resolució 92/X del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’impulsa la creació del Fons social d’habitatges de 
Catalunya
Tram. 250-00162/10
Adopció p. 18

Resolució 101/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la continuïtat del projecte Promoció escolar del poble gitano
Tram. 250-00139/10
Adopció p. 19

Resolució 102/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el pagament al Consell Comarcal del Garraf dels imports 
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La Resolució 103/X del Parlament de Catalunya, sobre la implantació de la jornada intensiva als instituts d’educació secundària el curs 2012-2013 (tram. 250-00098/10) a la pàgina 19, ha estat modificada en el BOPC 78, pàg. 9.
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pendents en concepte de beques de menjador i transport 
escolar col·lectiu
Tram. 250-00141/10
Adopció p. 19

Resolució 103/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la implantació de la jornada intensiva als instituts d’educació 
secundària el curs 2012-2013
Tram. 250-00098/10

Resolució 104/X del Parlament de Catalunya, sobre 
el finançament de les llars d’infants municipals
Tram. 250-00113/10
Adopció p. 20

Resolució 105/X del Parlament de Catalunya, so-
bre el restabliment de la plantilla de professors dels centres 
públics
Tram. 250-00116/10
Adopció p. 20

Resolució 106/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la potenciació dels estudis d’enginyeria agronòmica a la Uni-
versitat de Lleida
Tram. 250-00136/10
Adopció p. 21

Resolució 107/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la implantació i l’emplaçament dels estudis de veterinària a 
la Universitat de Lleida
Tram. 250-00137/10
Adopció p. 21

Resolució 108/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció de l’escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00157/10
Adopció p. 21

Resolució 109/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’inici de les obres de construcció de l’institut del barri de 
Cappont, de Lleida
Tram. 250-00159/10
Adopció p. 22

Resolució 110/X del Parlament de Catalunya, sobre 
la modificació de la decisió del Govern de l’Estat d’aplicar 
l’impost sobre el valor afegit a l’educació de la infància i la 
joventut
Tram. 250-00164/10
Adopció p. 22

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’estableixen normes per a la vigilància de les 
fronteres marítimes exteriors en el marc de la cooperació 
operativa coordinada per l’Agència Europea per a la Gestió 
de la Cooperació Operativa a les Fronteres Exteriors dels 
Estats Membres de la Unió Europea
Tram. 295-00039/10
Coneixement de la proposta p. 23

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es modifica la Directiva 96/53/CE del Consell, per 
la qual s’estableixen, per a determinats vehicles de carrete-
ra que circulen per la Comunitat, les dimensions màximes 
autoritzades en el trànsit nacional i internacional i els pesos 
màxims autoritzats en el trànsit internacional
Tram. 295-00040/10
Coneixement de la proposta p. 23

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa po-
pular
Tram. 202-00013/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 23

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00021/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 23

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern
Tram. 202-00023/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 23

Proposició de llei de modificació del text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel de-
cret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre
Tram. 202-00024/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a 
la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00025/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00027/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2012, 
de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics
Tram. 202-00028/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de consultes populars no referen-
dàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de modificació de l’escala auto-
nòmica aplicable a la base general de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques
Tram. 202-00030/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2007, 
del 28 de desembre, del dret a l’habitatge
Tram. 202-00031/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 25

Proposició de llei per a la igualtat efectiva entre do-
nes i homes
Tram. 202-00032/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 25

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i les associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00033/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 25

Proposició de llei de garantia del caràcter aconfes-
sional dels actes institucionals de la Generalitat de Catalu-
nya
Tram. 202-00034/10
Presentació p. 25
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a Lli-
çà d’Amunt
Tram. 250-00223/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00224/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’Escola El Castell, de Tona, i sobre el mapa escolar d’aquest 
municipi
Tram. 250-00228/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
preinscripció de P3 a l’Escola Sant Baldiri, de Lliçà d’Amunt, 
i sobre el mapa escolar d’aquest municipi
Tram. 250-00229/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre l’anunci de tancament 
de l’Escola Can Montllor, de Terrassa, i sobre la construcció 
del nou emplaçament i la licitació i l’execució de les obres 
d’altres centres educatius d’aquest municipi
Tram. 250-00230/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
la línia de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la Selva del 
Camp, i sobre el mapa escolar d’aquest municipi
Tram. 250-00231/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
línies de P3 a l’Escola Joan Coromines, de Mataró, i el pro-
jecte de construcció del nou centre
Tram. 250-00232/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00234/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes i el 
nombre d’aules de P3 a les escoles públiques d’Esplugues 
de Llobregat i sobre la revisió dels concerts amb les escoles 
concertades d’aquest municipi
Tram. 250-00235/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre la construcció i la po-
sada en marxa de l’Escola Cau de la Guineu, de Corbera de 
Llobregat
Tram. 250-00237/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre l’ampliació i els horaris 
de batxillerat de l’Institut Els Pallaresos
Tram. 250-00238/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre l’Escola Gil Cristià, de 
la Selva del Camp
Tram. 250-00255/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret 
d’escollir una escola pública a la Selva del Camp
Tram. 250-00256/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola Vilamagore, de Sant Pere 
de Vilamajor
Tram. 250-00269/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola Gil Cristià i Arbós, de la 
Selva del Camp
Tram. 250-00270/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta educativa de P3 a l’Escola Poblenou, de Pineda de 
Mar
Tram. 250-00271/10
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre la supressió de grups 
de P3 a les escoles Germans Corbella i les Aigües, de Car-
dedeu
Tram. 250-00279/10
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa per 
al curs 2013-2014
Tram. 250-00280/10
Esmenes presentades p. 38

Proposta de resolució sobre el garantiment dels es-
tudis d’enginyer superior agrònom en exclusiva a l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de Lleida
Tram. 250-00284/10
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Escola El Calderí, de Caldes de Montbui
Tram. 250-00287/10
Esmenes presentades p. 39

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Montserrat Miró i Vila, de Montcada i Rei-
xac
Tram. 250-00288/10
Esmenes presentades p. 40

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut de Pineda de Mar
Tram. 250-00289/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la ràtio d’alumnes i el 
nombre de línies de P3 a les escoles d’Esplugues de Llo-
bregat
Tram. 250-00302/10
Esmenes presentades p. 41

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00303/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre el centre de recursos 
pedagògics i l’equip d’assessorament psicopedagògic de 
l’Escola Juan Salamero, de Gavà
Tram. 250-00304/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre les escoles Pau Casals 
i El Bosc, de Rubí
Tram. 250-00306/10
Esmenes presentades p. 42

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
primera fase de l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès
Tram. 250-00361/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43
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Proposta de resolució sobre la llibertat dels presos 
polítics sahrauís al Marroc i el garantiment dels drets fona-
mentals del poble sahrauí
Tram. 250-00362/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
continuïtat de l’Escola Valldaura, de Manresa, i l’inici dels 
tràmits per a la redacció del projecte de construcció de l’edi-
fici que l’ha d’acollir
Tram. 250-00363/10
Tramesa a la Comissió p. 43
Termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
circulació dels trens i la seguretat dels usuaris de la línia 1 de 
rodalia al seu pas pel Maresme
Tram. 250-00364/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la prohibició de vendre 
armes a països on hi hagi infants soldat
Tram. 250-00365/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la conversió de l’Es-
cola Josep Guinovart, de Castelldefels, en un institut escola
Tram. 250-00366/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el control dels purins i 
la contaminació per nitrats
Tram. 250-00367/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la declaració de nul-
litat de ple dret del judici al president Lluís Companys i dels 
altres procediments que van comportar la condemna a mort 
de milers de ciutadans
Tram. 250-00369/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla 
especial urbanístic de Can Carreras i Can Balasch, de Rubí
Tram. 250-00370/10
Tramesa a la Comissió p. 44
Termini de presentació d’esmenes p. 44

Proposta de resolució sobre el pagament dels deu-
tes amb les entitats esportives i el garantiment del model 
esportiu català
Tram. 250-00371/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos adquirits amb els veïns del barri de la Trinitat 
Nova, de Barcelona, que tenen els habitatges afectats per 
aluminosi
Tram. 250-00372/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00373/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de l’Institut Alt Foix, de Sant Martí Sarroca
Tram. 250-00374/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre el garantiment del 
principi fundacional de Televisió de Catalunya i Catalunya 
Ràdio de model de servei públic arrelat al territori
Tram. 250-00375/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la construcció de l’ins-
titut de Calldetenes
Tram. 250-00376/10
Tramesa a la Comissió p. 45
Termini de presentació d’esmenes p. 45

Proposta de resolució sobre la presentació d’un in-
forme sobre el funcionament de l’oficina de turisme virtual
Tram. 250-00377/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la presentació de sen-
gles informes sobre el pla «Joves per l’ocupació» i sobre el 
Programa d’ocupació per a persones aturades de llarga du-
rada 2012-2013
Tram. 250-00378/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el reinici de les obres 
de construcció del centre d’atenció primària UA3 al barri del 
Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00379/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la modificació de la 
composició de la comissió de seguiment de la línia ferrovià-
ria entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 250-00380/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre el conveni entre l’Ajun-
tament de Barcelona, la Generalitat, «la Caixa» i Fira de Bar-
celona per a habilitar dos pavellons de la fira com a recintes 
museístics
Tram. 250-00381/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la rehabilitació de l’Ins-
titut Pau Vila, de Sabadell
Tram. 250-00382/10
Tramesa a la Comissió p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 46

Proposta de resolució sobre la presentació del pro-
jecte previst per al centre Arts Santa Mònica
Tram. 250-00383/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
contractes programa amb escoles concertades i sobre el 
desplegament de la Llei d’educació
Tram. 250-00384/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’Institut Montserrat Miró, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00385/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47
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Proposta de resolució sobre la redacció d’un pro-
jecte de construcció d’una via per a bicicletes i vianants que 
connecti Breda amb l’estació de Riells i Viabrea - Breda
Tram. 250-00386/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre el pagament de les in-
demnitzacions als afectats per les expropiacions pel pas del 
tren de gran velocitat entre Barcelona i La Jonquera
Tram. 250-00387/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla estra-
tègic de polítiques de dones 2012-2015
Tram. 250-00388/10
Tramesa a la Comissió p. 47
Termini de presentació d’esmenes p. 47

Proposta de resolució sobre una nova redacció de 
la proposta de decret de regulació del Consell Nacional de 
les Dones de Catalunya
Tram. 250-00389/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la retirada de la de-
manda contenciosa administrativa interposada per la de-
legada del Govern de l’Estat contra l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló
Tram. 250-00390/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre la recuperació i el 
manteniment de serveis mèdics de guàrdia i nocturns a Bla-
nes, Lloret de Mar i Tossa de Mar
Tram. 250-00391/10
Tramesa a la Comissió p. 48
Termini de presentació d’esmenes p. 48

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00392/10
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la redacció d’un pla de 
millorament del transport de viatgers per carretera entre les 
ciutats de l’eix Diagonal
Tram. 250-00393/10
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre la senyalització com-
plementària de la connexió de l’eix Diagonal amb els acces-
sos als ports i els aeroports
Tram. 250-00394/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la duplicitat impositiva 
i el conflicte de competències a les comarques de Lleida pel 
pagament del cànon de control d’abocaments i del cànon 
de l’aigua
Tram. 250-00395/10
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’aprovació del Pla es-
pecial de protecció del medi natural i del paisatge de l’alta 
Garrotxa
Tram. 250-00396/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la projecció d’una ro-
tonda a la intersecció de Riells i Viabrea de la carretera C-35
Tram. 250-00397/10
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre les pensions del siste-
ma de la seguretat social els beneficiaris de les quals són els 
infants i els adolescents tutelats per la Generalitat
Tram. 250-00398/10
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de les 
obres de construcció de la Residència i Centre de Dia Sa-
badell Parc Central
Tram. 250-00399/10
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de construcció de la llar d’infants de l’illa d’equipaments UA3 
del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00400/10
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre el reinici de les obres 
de construcció d’una residència i centre de dia a l’illa d’equi-
paments UA3 del barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00401/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució de reafirmació del Cos de 
Mossos d’Esquadra com a policia integral i de reprovació 
de les declaracions del Ministre de l’Interior que ho qües-
tionaven
Tram. 250-00403/10
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la no renovació d’una 
professora de la Càtedra Príncep d’Astúries de la Universitat 
de Georgetown, de Washington, per raons d’opinió
Tram. 250-00405/10
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre els centres d’acollida 
turística
Tram. 250-00406/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la bonificació per re-
currència del cost del peatge als usuaris habituals de l’auto-
pista Pau Casals residents al Baix Penedès
Tram. 250-00407/10
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la recepció del senyal 
de la televisió digital terrestre a tots els municipis del Mont-
sià, el Baix Ebre i la Terra Alta
Tram. 250-00408/10
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la inclusió en els pres-
supostos del 2013 d’una partida per a fer arribar la televisió 
digital terrestre al Godall
Tram. 250-00409/10
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre el replantejament del 
tancament de dues línies de P3 a les escoles de Cardedeu
Tram. 250-00410/10
Presentació p. 60

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 reforma de l’impost so-
bre el valor afegit sobre el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 61
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la inseguretat ciuta-
dana
Tram. 300-00033/10
Presentació p. 61

Interpel·lació al Govern sobre l’atur i les mesures per 
a fomentar l’ocupació
Tram. 300-00034/10
Presentació p. 61

Interpel·lació al Govern sobre el procés per a cons-
tituir una banca pública al servei dels interessos col·lectius
Tram. 300-00035/10
Presentació p. 61

Interpel·lació al Govern sobre la reformulació de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 300-00036/10
Presentació p. 62

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de sa-
lut sexual, afectiva i reproductiva i la interrupció voluntària 
de l’embaràs
Tram. 300-00037/10
Presentació p. 62

Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de l’autogo-
vern del poble aranès
Tram. 300-00038/10
Presentació p. 62

Interpel·lació al Govern sobre el compliment de les 
resolucions judicials sobre el bilingüisme en el sistema edu-
catiu
Tram. 300-00039/10
Presentació p. 62

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
Tram. 300-00040/10
Presentació p. 63

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00012/10, 234-00013/10 i 243-00014/10
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 63

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10
Renúncia de la condició de diputat p. 63

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. 64

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària
Tram. 406-00001/10
Constitució i ratificació del president p. 64

Composició de la Comissió d’Estudi dels Models 
de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots 
en Esdeveniments de Masses
Tram. 406-00002/10
Constitució i ratificació del president p. 64

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 7/X, sobre el 
model present i futur de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
Tram. 390-00007/10
Designació de la Comissió competent p. 65

Control del compliment de la Moció 8/X, sobre les 
polítiques d’ocupació
Tram. 390-00008/10
Designació de la Comissió competent p. 65

Control del compliment de la Moció 9/X, sobre l’es-
tabilitat pressupostària i el deute
Tram. 390-00009/10
Designació de la Comissió competent p. 65

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb el president del Consell de Govern de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre el model de cobertura territorial dels mitjans de la Cor-
poració i el compliment dels objectius de col·laboració en la 
cohesió territorial
Tram. 358-00001/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de representants del 
comitè d’empresa de Televisió de Catalunya davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informin sobre la situació actual
Tram. 356-00089/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de Marta Erola, direc-
tora de Coordinació Rural de Catalunya, davant la Comissió 
de la Infància perquè expliqui les seves propostes per a la 
igualtat i la millora de la vida del infants de l’àmbit rural
Tram. 356-00090/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de representants del 
comitè d’empresa de Catalunya Ràdio davant la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals perquè informin sobre la situació actual
Tram. 356-00091/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de representants del 
comitè professional de Televisió de Catalunya davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informin de la situació del mitjà 
en matèria de continguts i de criteris dels professionals
Tram. 356-00102/10
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de compareixença de representants del 
comitè professional de Catalunya Ràdio davant la Comissió 
de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
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jans Audiovisuals perquè informin sobre la situació del mitjà 
en matèria de continguts i de criteris dels professionals
Tram. 356-00103/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del comitè d’empresa de Televisió de Catalunya davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la situació 
laboral i sobre les seves propostes amb relació als convenis 
laborals i al contracte programa
Tram. 356-00104/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del comitè d’empresa de Catalunya Ràdio davant la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la situació laboral 
i sobre les seves propostes amb relació als convenis labo-
rals i al contracte programa
Tram. 356-00105/10
Acord sobre la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença del director d’informa-
tius de TV3 davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre la incidència en la qualitat de la informació del tanca-
ment de les delegacions de TV3 a les Terres de l’Ebre, els 
Pallars i la Catalunya del Nord
Tram. 356-00114/10
Rebuig de la sol·licitud p. 67

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
Rebuig de la sol·licitud p. 67

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
Rebuig de la sol·licitud p. 67

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya da-
vant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportaci-
ons d’aquesta entitat al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 356-00159/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Mestres Rosa Sensat davant la Comissió 
de la Infància perquè exposi les aportacions d’aquesta enti-
tat al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00160/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Save the Children davant la Comissió de la Infància per-
què exposi les aportacions d’aquesta entitat al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00161/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 
davant la Comissió de la Infància perquè exposi les aporta-
cions d’aquesta entitat al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 356-00162/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya davant 

la Comissió de la Infància perquè exposi les aportacions 
d’aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la 
infància
Tram. 356-00163/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Justícia i Pau davant la Comissió de la Infància perquè 
exposi les aportacions d’aquesta entitat al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 356-00164/10
Acord sobre la sol·licitud p. 68

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Casal dels Infants del Raval davant la Comissió de la In-
fància perquè exposi les aportacions d’aquesta entitat al do-
cument de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00165/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya da-
vant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportaci-
ons d’aquesta entitat al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 356-00166/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè exposi 
les aportacions d’aquesta organització al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 356-00167/10
Acord sobre la sol·licitud p. 69

Sol·licitud de compareixença de la directora gene-
ral de Política Lingüística davant la Comissió de Cultura i 
Llengua perquè informi sobre les línies de treball d’aquesta 
direcció general i del Consorci per a la Normalització Lin-
güística
Tram. 356-00192/10
Sol·licitud p. 69

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

Compareixença de representants de la Federació 
Catalana de Drogodependències davant la Comissió de la 
Infància per a exposar llurs aportacions al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 357-00020/10
Substanciació p. 69

Compareixença de representants de la Federació 
d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits davant la Comissió 
de la Infància per a exposar llurs aportacions al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00021/10
Substanciació p. 69

Compareixença de representants de la Federació 
d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya davant la Comis-
sió de la Infància per a exposar llurs aportacions al docu-
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00022/10
Substanciació p. 70

Compareixença de Josep Abelló Padró, expresi-
dent del Consorci de Salut i Social de Catalunya i exalcalde 
de Reus, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió 
en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses
Tram. 357-00084/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença de representants del comitè d’em-
presa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de Con-
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trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals per a informar sobre la situació actual
Tram. 357-00085/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença de Ramon Bagó Agulló, expresi-
dent del Consorci de Salut i Social de Catalunya i de la Cor-
poració Salut del Maresme i la Selva i president del Grup 
Serhs, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari 
i les Empreses
Tram. 357-00086/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença de representants del comitè pro-
fessional de Televisió de Catalunya davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar de la situació del mitjà en matè-
ria de continguts i de criteris dels professionals
Tram. 357-00087/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença de Xavier Crespo i Llobet, exalcal-
de de Lloret de Mar i exgestor de l’empresa pública Centres 
Mèdics Selva Maresme, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el 
Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00088/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 70

Compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa de Televisió de Catalunya davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar sobre la situació laboral i sobre 
les seves propostes amb relació als convenis laborals i al 
contracte programa
Tram. 357-00089/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença de representants del comitè d’em-
presa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per a informar sobre la situació actual
Tram. 357-00090/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença de representants del comitè pro-
fessional de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals per a informar sobre la situació del mitjà en matèria de 
continguts i de criteris dels professionals
Tram. 357-00091/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença d’una representació del comitè 
d’empresa de Catalunya Ràdio davant la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals per a informar sobre la situació laboral i sobre les 
seves propostes amb relació als convenis laborals i al con-
tracte programa
Tram. 357-00092/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença de Marina Geli i Fàbrega, excon-
sellera de Salut, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Pú-
blic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00093/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença de Ricard Gutiérrez Martí, exdirec-
tiu de la Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el 
Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00094/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 71

Compareixença de Carles Manté i Fors, exdirectiu 
de la Fundació Privada de Gestió Sanitària de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya i de la Corporació Salut del Maresme i la Selva i 
exdirector del Servei Català de la Salut, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00095/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença de Lluís Miquel Pérez i Segura, ex-
alcalde de Reus i expresident d’Innova, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00096/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença de Josep Prat Domènech, exdirec-
tiu del Consorci de Salut i Social de Catalunya, expresident 
de l’Institut Català de la Salut i ex-director general d’Innova, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00097/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic 
major de la Sindicatura de Comptes, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00098/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença de Jordi Colomer Mascaró, ex-di-
rector gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00099/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença de Núria Constants Macià, direc-
tora i gerent de la Corporació Salut del Maresme i la Selva 
i administradora única de Centres Mèdics Selva Maresme, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00100/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 72

Compareixença de Jordi Varela Pedragosa, ex-di-
rector general de la Fundació Privada de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00101/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença de Pere Vallribera i Rodríguez, ex-
director general de la Corporació Salut del Maresme i la Sel-
va i administrador únic de Centres Mèdics Selva Maresme, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00102/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença de Ramon Cunillera Grañó, direc-
tor general del Consorci de Salut i Social de Catalunya i ex-
directiu de la Corporació Salut del Maresme i la Selva, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00103/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença d’Albert Fernández Terricabras, 
president del Consorci de Salut i Social de Catalunya i de la 
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Corporació Salut del Maresme i la Selva, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00104/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença de Carles Pellicer i Punyed, alcalde 
de Reus i president d’Innova, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre 
el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00105/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença de Josep Maria Sabaté i Guasch, 
exdirector del Servei Català de la Salut, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00106/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 73

Compareixença de Xavier Pomés i Abella, president 
de la Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau i exconseller de Sanitat, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions 
entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00107/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Jorge Batesteza Penna, arqui-
tecte de l’Hospital de Sant Joan de Reus, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00108/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de José Ignacio Cuervo Argudín, 
exdelegat del Govern de la Generalitat a Madrid i ex-primer 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, davant la Co-
missió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00109/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Manel Farré Montañés, presi-
dent del Consorci de Salut i Social de Catalunya, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i 
les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00110/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Francesc José María Sánchez, 
ex-secretari general del Consorci de Salut i Social de Cata-
lunya i d’Innova, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Pú-
blic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00111/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Daniel de Alfonso, director de 
l’Oficina Antifrau, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Pú-
blic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00112/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 74

Compareixença de Jordi Tous Vallvé, exdirector 
d’Assumptes Institucionals de Sagessa i exdirector dels Ser-
veis Territorials d’Acció Social i Ciutadania a Tarragona, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00113/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Núria Paniello Cuartero, expre-
sidenta del Consorci Sanitari de Terrassa, davant la Comis-

sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00114/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Baldomero Rovira López, inter-
ventor de l’Ajuntament de Reus i d’Innova, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00115/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Jaume Raventós Monjo, ex-di-
rector general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00116/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Jaume Renyer Alimbau, secre-
tari general de l’Ajuntament de Reus, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00117/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Joan B. Casas Onteniente, pre-
sident de la Comissió Tècnica de la Central de Balanços, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00118/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de Jaume Puig Junay, director del 
Centre d’Investigació en Economia de la Salut de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector 
Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00119/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de Manel Peiró Posadas, profes-
sor del Departament de Direcció de Persones i Organització 
d’ESADE, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió 
en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses
Tram. 357-00120/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de Josep Maria Argimon Pallàs, 
conseller delegat de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qua-
litat en Salut, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Pú-
blic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00121/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de Miquel Vilardell i Tarrés, presi-
dent del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari 
i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00122/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença de Marta Erola, directora de Co-
ordinació Rural de Catalunya, davant la Comissió de la In-
fància per a explicar les seves propostes per a la igualtat i la 
millora de la vida dels infants de l’àmbit rural
Tram. 357-00123/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76

Compareixença d’una representació de la Taula per 
la Infància i l’Adolescència a Catalunya davant la Comissió 
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de la Infància per a exposar les aportacions d’aquesta enti-
tat al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00124/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 76
Substanciació p. 76

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció de Mestres Rosa Sensat davant la Comissió de la Infàn-
cia per a exposar les aportacions d’aquesta entitat al docu-
ment de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00125/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77
Substanciació p. 77

Compareixença d’una representació de Save the 
Children davant la Comissió de la Infància per a exposar 
les aportacions d’aquesta entitat al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 357-00126/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77
Substanciació p. 77

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant 
la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions 
d’aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la 
infància
Tram. 357-00127/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77
Substanciació p. 77

Compareixença d’una representació del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya davant la Comissió de 
la Infància per a exposar les aportacions d’aquesta entitat al 
document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00128/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77
Substanciació p. 77

Compareixença d’una representació de Justícia 
i Pau davant la Comissió de la Infància per a exposar les 
aportacions d’aquesta entitat al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 357-00129/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença d’una representació del Casal dels 
Infants del Raval davant la Comissió de la Infància per a ex-
posar les aportacions d’aquesta entitat al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 357-00130/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 77

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció d’Associacions Gitanes de Catalunya davant la Comissió 
de la Infància per a exposar les aportacions d’aquesta enti-
tat al document de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00131/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença d’una representació d’UNICEF da-
vant la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions 
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d’aquesta organització al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 357-00132/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Compareixença de Boi Ruiz i Garcia, conseller de 
Salut, davant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari 
i les Empreses
Tram. 357-00133/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 78

Sessió informativa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
amb el president del Consell de Govern de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals sobre el model de cober-
tura territorial dels mitjans de la Corporació i el compliment 
dels objectius de col·laboració en la cohesió territorial
Tram. 359-00006/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 78

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 10
Convocada per al dia 8 de maig de 2013 p. 78

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Renúncia de la condició de diputat
Comunicació p. 79

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre la representació de la gent gran a la televisió
Tram. 337-00007/10
Presentació p. 80

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Jubilació d’una funcionària de carrera
Acord p. 80

Jubilació d’un funcionari de carrera
Acord p. 81

4.90.15. Contractació

Composició del Tribunal de Recursos Contractuals 
del Parlament de Catalunya
Tram. 414-00002/10
Nomenament de membres p. 81
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 57/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el pressupost de la Casa Reial
Tram. 250-00083/10

Adopció
Comissió d’Afers Institucionals

Sessió núm. 6, 03.04.2013, DSPC-C 64

Comissió d’Afers Institucionals

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tingu-
da el 3 d’abril de 2013, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre el pressupost de la Casa Reial 
(tram. 250-00083/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari Socialista (reg. 4560).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Traslladar al Govern de l’Estat, a les Corts espanyo-
les i a la Casa Reial la necessitat que la Casa Reial es-
tigui a l’altura de les circumstàncies en uns moments 
de greu crisi econòmica i que, en conseqüència, sens 
perjudici d’altres mesures d’estalvi, es comprometi a 
fer que el rei i el príncep d’Astúries no cobrin la paga 
extra si no la cobren els funcionaris i a fer que el seu 
pressupost pateixi, com a mínim, la mateixa rebaixa 
que pateixin les retribucions dels funcionaris.

b) Traslladar a les Corts espanyoles la necessitat d’em-
prendre les reformes legals necessàries per tal que el 
pressupost de la Casa Reial resti sotmès al control del 
Tribunal de Comptes.

c) Traslladar a les Corts espanyoles la conveniència 
que tant els pressupostos com el conjunt de la insti-
tució de la Casa Reial estiguin sotmesos a la futura 
legislació sobre transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013

El secretari El president
de la Comissió en funcions de la Comissió
Ferran Pedret i Santos Sergi Sabrià i Benito

Resolució 75/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el millorament dels trams de carretera 
amb més sinistralitat segons l’estudi EuroRAP
Tram. 250-00101/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el millorament dels trams 
de carretera amb més sinistralitat segons l’estudi Eu-
roRAP (tram. 250-00101/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 7375) i el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 7908).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un se-
guiment dels trams amb més risc a Catalunya segons 
l’estudi EuroRap, corresponents a carreteres de titu-
laritat de la Generalitat, i a analitzar-ne les causes i 
les possibles solucions que s’han d’implantar, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 76/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els aparcaments per a transportistes 
a l’autopista AP-7
Tram. 250-00102/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre els aparcaments per a 
transportistes a l’autopista AP-7 (tram. 250-00102/10), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 7376) i el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 7910).



6 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 73

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 12

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar 
amb el Govern de l’Estat i la concessionària ACESA: 

a) Augmentar el nombre de places dels pàrquings gra-
tuïts de l’autopista AP-7, especialment al pas per Mar-
torell, per tal de reduir els costos indirectes generats 
per la normativa, que obliga els transportistes professi-
onals a fer aturades obligatòries.

b) Augmentar la seguretat, per mitjà de patrulles poli-
cials, als pàrquings gratuïts de l’autopista AP-7.

c) Reduir les tarifes del pàrquing privat Truck Park.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 77/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el millorament de la cobertura de la 
telefonia mòbil a la xarxa de trens de rodalia 
i regionals
Tram. 250-00109/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infraes-
tructures de telefonia mòbil a la xarxa de trens de ro-
dalia i regionals (tram. 250-00109/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 7379) i el Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 7829).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
un acord amb el gestor d’infraestructures ADIF i les 
operadores de telefonia mòbil que permeti el millora-
ment de la cobertura de la telefonia mòbil a la xarxa 
ferroviària de rodalia i regionals de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 78/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la carretera C-32 al pas pel Masnou
Tram. 250-00127/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la instal·lació de pantalles 
acústiques a la carretera C-32 al pas pel Masnou (tram. 
250-00127/10), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 7389).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Instar la concessionària Invicat a instal·lar d’una 
manera urgent pantalles acústiques a la carretera C-32, 
al pas pel Masnou, per a protegir de l’impacte acús-
tic de l’autopista, especialment, l’Escola Rosa Sensat i 
els altres edificis dels barris afectats del Masnou, més 
propers a aquesta via.

b) Adoptar les mesures necessàries per a instar la con-
cessionària Invicat a plantar la vegetació més eficaç 
per a capturar gasos emanats del trànsit i protegir de la 
contaminació de l’autopista especialment l’Escola Ro-
sa Sensat i els altres edificis del Masnou Alt més pro-
pers a la carretera C-32.

c) Instar la concessionària Invicat perquè dugui a ter-
me aquestes obres durant l’any 2013.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 79/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la reducció del preu del peatge de 
l’autopista C-32 sud i els túnels del Garraf
Tram. 250-00129/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la reducció del preu del 



6 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 73

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 13

peatge de l’autopista C-32 (tram. 250-00129/10), pre-
sentada pel 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. 7390) i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 7911).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a mante-
nir negociacions amb els consells comarcals del Baix 
Penedès i del Garraf per tal de revisar el preu dels pe-
atges de la carretera C-32 sud i els túnels del Garraf 
i, atenent principis d’homogeneïtzació, poder arribar a 
un acord per a reduir-ne el preu.

2. El Parlament de Catalunya, en aquest context, in-
sisteix en la necessitat que es creï un fons estatal per 
a la homogeneïtzació, la subvenció i el rescat selectiu 
de peatges.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 80/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el Quart Cinturó i la mobilitat al Vallès
Tram. 250-00130/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el Quart Cinturó i la mo-
bilitat al Vallès (tram. 250-00130/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i el Grup Mixt, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 7906).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer les gestions pertinents davant el Ministeri de 
Foment per a incorporar al Pla d’infraestructures, 
transport i habitatge les actuacions corresponents a 
l’adaptació per al trànsit de viatgers i la construcció 

dels nous trams del Vallès Oriental i el Vallès Occi-
dental del projecte de línia orbital ferroviària.

b) Fer les gestions pertinents davant el Ministeri de 
Foment per tal que executi les obres ja compromeses 
en els pressupostos de l’Estat per a la finalització del 
tram executat al pas per Viladecavalls.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 81/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la sinistralitat de la carretera C-58 a 
Vacarisses
Tram. 250-00131/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la sinistralitat de la carre-
tera C-58 a Vacarisses (tram. 250-00131/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 7840).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dur a terme les mesures necessàries a la carretera 
C-58, al pas per Vacarisses, per tal de reduir l’índex de 
sinistralitat.

b) Impulsar d’una manera immediata el millorament 
de la seguretat viària de la carretera C-58, amb les me-
sures següents: 

Primera. Separació dels dos sentits de circulació mit-
jançant barreres separadores dels dos sentits de circu-
lació en els trams on tècnicament sigui possible.

Segona. Millorament de la senyalització vertical per 
a senyalitzar d’una manera més intensiva les circums-
tàncies de perillositat de la via.

c) Aplicar, durant el primer semestre del 2013, les mi-
llores que s’han de dur a terme d’acord amb l’estudi 
que el Departament de Territori i Sostenibilitat havia 
de dur a terme l’any 2012.

d) Estudiar la possibilitat d’aplicar mesures de bonifi-
cació al peatge de l’autopista C-16 per als residents a 
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les comarques limítrofes amb la infraestructura, i així 
disminuir el trànsit a la C-58 i la C-55.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 82/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la programació de les obres d’ampli-
ació de les carreteres C-58 i C-16 entre les 
carreteres B-30 a Cerdanyola i B-40 a Ter-
rassa
Tram. 250-00154/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la programació de les 
obres d’ampliació de les carreteres C-58 i C-16 en-
tre les carreteres B-30 a Cerdanyola i B-40 a Terras-
sa (tram. 250-00154/10), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10025) i el 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 10034).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a progra-
mar el conjunt de les obres d’ampliació de les autopis-
tes C-58 i C-16 entre les carreteres B-30 a Cerdanyola 
i la B-40 a Terrassa, per tal que es puguin posar en 
servei.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 83/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les actuacions per a garantir la se-
guretat viària en l’accés des de la carretera 
C-12 a l’Escola Alba, de Corbins
Tram. 250-00094/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la ses-
sió tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les actuacions per 
a garantir la seguretat viària en l’accés des de la car-
retera C-12 a l’Escola Alba, de Corbins (tram. 250-
00094/10), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 7370) 
i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (reg. 7907).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar 
les actuacions necessàries, la construcció de la rotonda 
o qualsevol altra solució tècnica que pugui ésser consi-
derada més pertinent, a la carretera C-12 a Corbins, en 
el tram d’accés a l’Escola Alba, per tal de garantir la 
seguretat viària dels alumnes i conductors, una vegada 
l’escola i els ajuntaments de Lleida i de Corbins hagin 
fet totes les actuacions necessàries per tal que hi hagi 
un espai d’aparcament i una zona de desencotxament.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona
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Resolució 84/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’encàrrec d’estudis per a determinar 
el cabal necessari per al reg de la zona rega-
ble del Ter, aigües avall del Pasteral
Tram. 250-00097/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’encàrrec d’estudis per 
a determinar el cabal necessari per al reg de la zona 
regable del Ter, aigües avall del Pasteral (tram. 250-
00097/10), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 7372) 
i el Grup Parlamentari Socialista (reg. 7403).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir, 
en tots els casos, el manteniment del cabal ecològic 
mínim del riu Ter i dur a terme els estudis necessaris 
per a determinar els cabals del riu Ter necessaris per 
al reg de la zona regable del Ter, aigües avall del Pas-
teral.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 85/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre la construcció d’una via de 
connexió entre Igualada i la ronda Sud 
d’aquesta ciutat
Tram. 250-00104/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció d’una via 
de connexió entre Igualada i la ronda Sud d’aquesta 
ciutat (tram. 250-00104/10), presentada pel Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 7377).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar, 
dins de les obres de la fase dos de la ronda Sud de la 
conca d’Òdena, la construcció d’una via de connexió 
entre la ronda Sud d’Igualada i el municipi d’Igualada.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 86/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la instal·lació d’infraestructures de te-
lefonia mòbil a la carretera C-31 al pas pel 
Baix Llobregat
Tram. 250-00108/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la instal·lació d’infraes-
tructures de telefonia mòbil a la carretera C-31 al pas 
pel Baix Llobregat (tram. 250-00108/10), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió (reg. 7378) i el Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
7828).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a intentar 
establir convenis de col·laboració amb els operadors de 
telefonia mòbil per a aconseguir millorar el servei de te- 
lefonia mòbil a tota la carretera C-31 al pas pel Baix 
Llobregat.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona
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Resolució 87/X del Parlament de Catalunya, 
sobre les obres de millorament de la segure-
tat viària a les carreteres C-141 i C-63 entre 
Salt i Amer
Tram. 250-00112/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre les obres de millorament 
de la seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63 en-
tre Salt i Amer (tram. 250-00112/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 7382).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, 
amb la màxima urgència, les obres de millorament de 
la seguretat viària a les carreteres C-141 i C-63, entre 
els municipis de Salt i Amer, per tal de minimitzar els 
riscos per als usuaris d’aquest tram de via pública de 
la seva titularitat.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 88/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la redacció d’un programa únic de 
gestió de residus de Catalunya
Tram. 250-00114/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la redacció d’un programa 
únic de gestió de residus de Catalunya i sobre l’ela-
boració d’una llei per a implantar el sistema de devo-
lució, dipòsit i retorn (tram. 250-00114/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern que, per 
mitjà de l’Agència de Residus de Catalunya: 

a) Redacti el nou Programa de gestió de residus muni-
cipals per al període 2013-2020, i amb preferència un 
Programa únic de gestió de residus de Catalunya, en 
què s’incloguin nous objectius de prevenció.

b) Cooperi amb el món local donant-li suport tècnic 
per a elaborar i promoure els plans locals de prevenció 
en matèria de generació de residus.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 89/X del Parlament de Catalunya, 
sobre l’execució de les obres a l’estació de-
puradora d’aigües residuals de l’Alt Mares-
me Nord, a Pineda de Mar, per a l’aïllament 
acústic dels motors
Tram. 250-00115/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’execució de les obres a 
l’estació depuradora d’aigües residuals de l’Alt Mares-
me Nord, a Pineda de Mar, per a aïllar-ne els motors 
(tram. 250-00115/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar, 
mitjançant l’Agència Catalana de l’Aigua, les mesures 
necessàries per tal que l’empresa o les empreses cons-
tructores i instal·ladores de la planta de pretractament 
de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de 
l’Alt Maresme Nord, situada al front marítim de Pine-
da de Mar (Maresme), al costat del veïnat de Bellamar 
executin d’una manera urgent, en tot cas abans de la 
temporada de primavera, els treballs per a l’aïllament 
acústic dels motors de la planta de pretractament fins a 
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evitar-ne els sorolls, els fums i les pudors que en gene-
ra el funcionament, com també les parts d’obra encara 
no resoltes.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 90/X del Parlament de Catalunya, 
sobre els ajuts per al pagament de les quo-
tes dels préstecs per a l’adquisició d’habi-
tatges protegits
Tram. 250-00119/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre els ajuts per al pagament 
de les quotes dels préstecs per a l’adquisició d’habi-
tatges protegits (tram. 250-00119/10), presentada pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7385).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar exercint totes les accions polítiques, ad-
ministratives i legals que siguin necessàries davant el 
Ministeri de Foment per tal que no es deneguin les re-
novacions dels ajuts per al pagament de les quotes dels 
préstecs hipotecaris per a l’adquisició d’habitatges de 
protecció oficial en règim general o especial a ningú 
que compleixi les condicions ja reconegudes en el Re-
ial decret 2066/2088 i en plans d’habitatge, i deixar 
sense efecte el criteri interpretatiu improcedent que 
està aplicant amb relació a l’article 35 del Reial decret 
legislatiu 20/2012.

b) Assumir, mentre no es faci la rectificació que s’es-
menta en la lletra a, l’import que comporti la renova-
ció dels drets a subsidiació de les persones i famílies 
que, complint els requisits econòmics, estan afectades 
per la interpretació improcedent del Ministeri de Fo-
ment.

c) Establir, si cal, els mecanismes per a l’assumpció 
del pagament de les ajudes mitjançant el reconeixe-

ment als afectats del dret a acollir-se als ajuts d’urgèn-
cia especial per a persones i famílies amb risc de pèr-
dua d’habitatge (Resolució TES/2932/2012, del 21 de 
desembre), eliminant la limitació temporal que impe-
deix sol·licitar-los quan no han transcorregut dos anys 
des de l’última recepció de l’ajut.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 91/X del Parlament de Catalunya, 
sobre el transport aeri entre Barcelona i Me-
norca
Tram. 250-00158/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el transport aeri entre Bar-
celona i Menorca (tram. 250-00158/10), presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, el Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
el Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, el Grup Parlamentari de Ciutadans i el 
Grup Mixt.

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca duta a 
terme per la Plataforma El Transport Aeri Ofega Me-
norca i li manifesta el seu suport en la seva demanda 
de millorament de l’oferta de vols entre Maó i Barce-
lona.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Prioritzar, entre els objectius de la política aeropor-
tuària del Govern, l’augment del nombre de connexi-
ons aèries entre Barcelona i Menorca.

b) Negociar amb el Ministeri de Foment l’augment del 
nombre de vols entre els aeroports de Barcelona i Me-
norca, garantint una freqüència mínima de quatre vols 
diaris, anada i tornada, durant tot l’any.

c) Demanar al Govern de l’Estat que estudiï i apliqui 
una declaració d’obligació de servei públic que inclo-
gui una tarifa única i universal, tant per als residents 
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com per als no residents, per la quantitat de 45 euros 
en els vols entre Barcelona i Menorca.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 92/X del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’impulsa la creació del Fons so-
cial d’habitatges de Catalunya
Tram. 250-00162/10

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió núm. 5, 17.04.2013, DSPC-C 74

Comissió de Territori i Sostenibilitat

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 17 d’abril de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la creació del Fons soci-
al català d’habitatges (tram. 250-00162/10), presenta-
da pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 9990).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Estat 
a cedir els habitatges de la Societat de Gestió d’Actius 
Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) i de 
les entitats financeres intervingudes situats a Catalu-
nya a la Generalitat, als ajuntaments i a entitats socials 
per a destinar-los a polítiques socials.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) 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 desno-
nades.

b) Destinar, prioritàriament, els habitatges del fons so-
cial d’habitatges de Catalunya a cobrir les necessitats 
d’habitatge de les famílies i els individus, en el període 
entre l’any 2007 i el moment present, que estiguin en 
risc de perdre’l per raó d’insolvència, tant per l’impa-
gament de les hipoteques com dels lloguers. També hi 
tindran accés les persones que no disposin d’una alter-
nativa per a cobrir llur dret a un habitatge digne. Així 
mateix, aquests habitatges s’hauran de destinar a les 
persones que viuen soles amb uns ingressos inferiors 

a dues vegades l’indicador públic de renda d’efectes 
múltiples (IPREM) i les famílies amb uns ingressos 
inferiors a quatre vegades l’IPREM.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a nodrir 
el fons social d’habitatges de Catalunya amb: 

a) Els habitatges que se situïn al territori de Catalunya 
i compleixin condicions d’habitabilitat, que hagin es-
tat transferits a la Sareb d’entitats nacionalitzades en 
virtut de l’article 48.1 del Reial decret 1559/2012, del 
15 de novembre, que estableix el règim jurídic de les 
societats de gestió d’actius.

b) Els habitatges propietat del Fons de reestructura-
ció ordenada bancària (FROB) no inclosos en l’arti-
cle 48.1 del Reial decret 1559/2012, del 15 de novem-
bre, que se situïn al territori de Catalunya i compleixin 
condicions d’habitabilitat.

c) Els habitatges desocupats, que siguin titularitat de 
les administracions públiques catalanes o les empre-
ses que en depenen, compleixin condicions d’habita-
bilitat i no estiguin ja adjudicades o en procés d’adju-
dicació.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir 
que els habitatges que integrin el Fons social d’habitat-
ges de Catalunya es regeixin per la legislació catalana 
sobre parcs públics d’habitatge en règim de lloguer, el 
qual haurà d’ésser per un mínim de cinc anys.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fixar, 
per reglament, l’import del lloguer mensual d’arren-
dament dels habitatges del Fons social d’habitatges 
de Catalunya, que haurà d’ésser per sota dels preus de 
mercat, adaptat a la capacitat econòmica real de l’ar-
rendatari o arrendatària i del seu nucli familiar, de 
manera que en cap cas no sigui superior al 30% dels 
ingressos mensuals de l’arrendatari o arrendatària in-
dividual, ni al 20% dels ingressos del nucli familiar. 
En els casos d’insolvència total o d’ingressos perso-
nals o familiars inferiors a 450 euros, el lloguer haurà 
d’ésser cobert pels fons d’ajuda al lloguer social que 
corresponguin. A les persones amb pocs recursos i 
amb dificultats per a pagar el lloguer que hagin estat 
adjudicatàries d’un habitatge del Fons social d’habitat-
ges de Catalunya, se’ls podrà ajudar amb els ajuts al 
lloguer que corresponguin, com ara els ajuts implícits.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a gesti-
onar els habitatges adscrits al Fons social d’habitatges 
de Catalunya. També s’encomanarà aquesta gestió als 
ajuntaments i les entitats socials i assistencials especi-
alitzades en l’àmbit del dret a l’habitatge.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a esta-
blir, juntament amb els ajuntaments, en l’exercici de 
les competències respectives en matèria d’habitatge, 
d’urbanisme i d’habitabilitat i d’acord amb els plans 
d’inspecció prèvia corresponents, els requeriments ne-
cessaris per tal que les entitats –públiques o privades– 
titulars d’habitatges buits que no compleixin les con-
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dicions mínimes d’habitabilitat vigents a Catalunya, 
duguin a terme les inversions necessàries perquè les 
assoleixin i es puguin integrar en el Fons social d’ha-
bitatges de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

La secretària El president 
de la Comissió  de la Comissió
Cristina Bosch i Arcau Salvador Milà i Solsona

Resolució 101/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat del projecte Promo-
ció escolar del poble gitano
Tram. 250-00139/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 5, 18.04.2013, DSPC-C 81

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la continuïtat del 
projecte Promoció escolar del poble gitano (tram. 
250-00139/10), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 10016), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 10032) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 10050).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta que la conti-
nuïtat del projecte  Promoció escolar del poble gitano 
inclòs en el Pla integral del poble gitano és imprescin-
dible per a garantir la igualtat d’oportunitats i l’èxit es-
colar dels infants i adolescents gitanos.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a im-
pulsar un nou projecte de promoció escolar del poble 
gitano en el marc del nou Pla integral del poble gitano 
que s’aprovi durant el 2013.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

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

Resolució 102/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el pagament al Consell Comar-
cal del Garraf dels imports pendents en con-
cepte de beques de menjador i transport 
escolar col·lectiu
Tram. 250-00141/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 5, 18.04.2013, DSPC-C 81

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el pagament al Consell 
Comarcal del Garraf dels imports pendents en con-
cepte de beques de menjador i transport escolar col-
lectiu (tram. 250-00141/10), presentada pel Grup Par-
lamentari Socialista, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9991) 
i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 10033).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fer efectius prioritàriament els pagaments pendents 
per a beques de menjador i transport escolar amb el 
Consell Comarcal del Garraf.

b) Mentre no es facin efectius els pagaments pendents, 
fer públic un calendari de pagaments.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

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

Resolució 103/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la implantació de la jornada in-
tensiva als instituts d’educació secundària el 
curs 2012-2013
Tram. 250-00098/10

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la implantació de la jor-
nada intensiva als instituts d’educació secundària el 
curs 2012-2013 (tram. 250-00098/10), presentada pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alista (reg. 7402).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Establir els mecanismes d’avaluació adequats i sufi-
cients per a valorar la implantació de la jornada inten-
siva en 379 instituts de secundària en el curs escolar 
2012-2013.

b) Elaborar, abans de finalitzar l’any 2013, un infor-
me sobre les incidències familiars i socials que ha 
comportat el canvi d’horari escolar en l’ensenyament 
secundari, tenint en compte l’estudi de la Fundació 
Jaume Bofill «A les tres a casa? L’impacte social i edu-
catiu de la jornada escolar contínua» i els altres estu-
dis que es facin. 

c) Estudiar l’ampliació dels horaris de les biblioteques 
dels centres educatius en què s’estigui aplicant la jor-
nada intensiva i, si escau, ampliar-los.

d) Informar la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
de l’estalvi en el menjador i el manteniment de centres 
per l’aplicació de la jornada intensiva als instituts pú-
blics.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

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

Resolució 104/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el finançament de les llars d’in-
fants municipals
Tram. 250-00113/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 5, 18.04.2013, DSPC-C 81

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el finançament de les 
escoles bressol municipals (tram. 250-00113/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Grup Parla- 
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i les esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 3773),  
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
7383) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 7783).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a atendre 
de manera urgent les demandes sobre el finançament 
de les llars d’infants adreçades el 20 d’abril de 2012 
conjuntament per l’Associació Catalana de Municipis 
i la Federació de Municipis de Catalunya al Departa-
ment d’Ensenyament per a resoldre la situació crítica 
del món local respecte a la viabilitat dels centres edu-
catius de zero a tres anys.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Disposar els recursos necessaris, suficients i correc-
tes per a mantenir les actuals llars d’infants munici-
pals i afrontar les necessitats educatives de les ciutats 
i els pobles en benefici de les famílies i del benestar 
social dels ciutadans.

b) Atendre la voluntat de les associacions d’ens locals 
de fer sostenible la provisió pública de serveis educa-
tius d’infància a partir d’un acord marc bilateral que 
garanteixi la seguretat jurídica i financera, i afavorir 
les mesures que permetin la sostenibilitat i l’optimació 
del model de llars d’infants.

c) Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons 
necessaris destinats a la sostenibilitat dels serveis de la 
primera infància.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

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

Resolució 105/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el restabliment de la plantilla de 
professors dels centres públics
Tram. 250-00116/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 5, 18.04.2013, DSPC-C 81

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre el restabliment de la 
plantilla de professors dels centres públics (tram. 250-
00116/10), presentada pel Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 7821).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar fi 
al missatge de falsa normalitat del Departament d’En-
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senyament segons el qual les retallades no afecten la 
qualitat educativa, quan les xifres mostren que els cen-
tres no poden treballar amb garanties.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

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

Resolució 106/X del Parlament de Catalunya, 
sobre la potenciació dels estudis d’enginye-
ria agronòmica a la Universitat de Lleida
Tram. 250-00136/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 5, 18.04.2013, DSPC-C 81

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la potenciació dels estu-
dis d’enginyeria agronòmica a la Universitat de Lleida 
(tram. 250-00136/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 7406) 
i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (reg. 7827).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenci-
ar l’especificitat de la Universitat de Lleida quant als 
estudis i àrees de coneixement relatius a l’enginyeria 
agronòmica.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

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

Resolució 107/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la implantació i l’emplaçament 
dels estudis de veterinària a la Universitat de 
Lleida
Tram. 250-00137/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 5, 18.04.2013, DSPC-C 81

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la implantació i l’em-
plaçament dels estudis de veterinària a la Universitat 
de Lleida (tram. 250-00137/10), presentada pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 7393).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Complir l’acord signat el 21 de gener de 2008 relatiu 
al conveni per a la implantació de la doble titulació de 
veterinària entre la Universitat de Lleida i la Universi-
tat Autònoma de Barcelona.

b) Estudiar la possibilitat d’emplaçar a Lleida una fa-
cultat de veterinària que permeti cursar els estudis a 
la mateixa província i la possibilitat d’incentivar línies 
de treball interuniversitàries entre les universitats de 
Catalunya en matèria de veterinària.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

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

Resolució 108/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de l’escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00157/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 5, 18.04.2013, DSPC-C 81

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’escola Els Quatre Vents, de Canovelles (tram. 250-
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00157/10), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
ta, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 10012) i pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
10080).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar al 
màxim els tràmits per a iniciar els treballs de redacció 
del projecte constructiu de l’escola Els Quatre Vents, 
de Canovelles (Vallès Oriental).

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

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

Resolució 109/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici de les obres de construcció 
de l’institut del barri de Cappont, de Lleida
Tram. 250-00159/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 5, 18.04.2013, DSPC-C 81

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’institut del barri de Cappont, de Llei-
da (tram. 250-00159/10), presentada pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 10013) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 10035).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar 
amb caràcter prioritari els tràmits necessaris perquè 
comencin les obres de construcció de l’institut del bar-
ri de Cappont, de Lleida (Segrià), de manera que pugui 
entrar en funcionament quan l’oferta de places d’edu-
cació secundària obligatòria esdevingui insuficient per 
a les necessitats d’escolarització produïdes per l’incre-
ment d’alumnes.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

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

Resolució 110/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la modificació de la decisió del 
Govern de l’Estat d’aplicar l’impost sobre el 
valor afegit a l’educació de la infància i la jo-
ventut
Tram. 250-00164/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 5, 18.04.2013, DSPC-C 81

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 18 d’abril de 2013, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la modificació de la de-
cisió del Govern de l’Estat d’aplicar l’impost sobre el 
valor afegit a l’educació de la infància i la joventut 
(tram. 250-00164/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, pel Grup Parla-
mentari Socialista, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds -  Esquerra Unida i Alternativa i 
pel Grup Mixt.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions pertinents davant el Govern 
de l’Estat per a:

a) Modificar la interpretació de la Llei de l’Estat 37/1992, 
de l’impost sobre el valor afegit, per a adaptar-la al que 
estableix la Directiva europea 2006/112/CE i la mateixa 
Llei de l’Estat 37/1992.

b) Donar instruccions a totes les inspeccions d’hisen-
da de l’Estat perquè s’apliqui l’article 20.U.9è i 10è de 
la Llei de l’Estat 37/1992, que estableix l’exempció de 
l’impost sobre el valor afegit per a l’educació de la in-
fància i la joventut i per a la guarda i custòdia d’in-
fants.

c) Reconèixer i explicitar el caràcter educatiu dels ser-
veis prestats als centres d’ensenyament infantil, pri-
mari i secundari durant el temps interlectiu del migdia 
(menjador escolar), en les aules d’acollida del matí i 
de la tarda, en les activitats extraescolars incloses en 
els plans educatius i en les sortides programades per 
les escoles.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

El secretari El president 
de la Comissió  de la Comissió
Xavier Cima Ruiz Xavier Sabaté i Ibarz
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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-
tableixen normes per a la vigilància de les 
fronteres marítimes exteriors en el marc 
de la cooperació operativa coordinada per 
l’Agència Europea per a la Gestió de la Co-
operació Operativa a les Fronteres Exteriors 
dels Estats Membres de la Unió Europea
Tram. 295-00039/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es 
modifica la Directiva 96/53/CE del Consell, 
per la qual s’estableixen, per a determinats 
vehicles de carretera que circulen per la Co-
munitat, les dimensions màximes autoritza-
des en el trànsit nacional i internacional i els 
pesos màxims autoritzats en el trànsit inter-
nacional
Tram. 295-00040/10

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 14007); 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
14046).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última (del 02.05.2013 al 
02.05.2013).
Finiment del termini: 03.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 02.05.2013.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 14207; 14260).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.05.2013 al 07.05.2013).
Finiment del termini: 08.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern
Tram. 202-00023/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 14260).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.05.2013 al 07.05.2013).
Finiment del termini: 08.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2013.
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Proposició de llei de modificació del text 
refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 
4/2003, del 4 de novembre
Tram. 202-00024/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
14207; 14211).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.05.2013 al 07.05.2013).
Finiment del termini: 08.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2013.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
14207; 14212; 14260).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.05.2013 al 07.05.2013).
Finiment del termini: 08.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00027/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 14207).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.05.2013 al 07.05.2013).
Finiment del termini: 08.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2013.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2012, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre 
les estades en establiments turístics
Tram. 202-00028/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
14207; 14213; 14260).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.05.2013 al 07.05.2013).
Finiment del termini: 08.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2013.

Proposició de llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana
Tram. 202-00029/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 14260).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.05.2013 al 07.05.2013).
Finiment del termini: 08.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2013.

Proposició de llei de modificació de l’escala 
autonòmica aplicable a la base general de 
l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques
Tram. 202-00030/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
14207; 14214; 14260).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.05.2013 al 07.05.2013).
Finiment del termini: 08.05.2013; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 03.05.2013.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’ha-
bitatge
Tram. 202-00031/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 07.05.2013 al 21.05.2013).
Finiment del termini: 22.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposició de llei per a la igualtat efectiva 
entre dones i homes
Tram. 202-00032/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 07.05.2013 al 21.05.2013).
Finiment del termini: 22.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i les associacions d’utili-
tat pública
Tram. 202-00033/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 07.05.2013 al 21.05.2013).
Finiment del termini: 22.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposició de llei de garantia del caràcter 
aconfessional dels actes institucionals de la 
Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00034/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13268 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Ferran Pedret 
i Santos, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposició 
de llei de garantia del caràcter aconfessional dels actes 
institucionals de la Generalitat de Catalunya, acompa-
nyada de la documentació següent: 

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

– L’exposició de motius 

– El text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa

Competència. Vinculació de la iniciativa

L’Administració de la Generalitat exerceix la potestat 
d’autoorganització mitjançant els òrgans i dins els lí-
mits establerts per la Constitució, per l’Estatut de Ca-
talunya i per la resta de l’ordenament jurídic.

L’article 148 apartat primer estableix que les comuni-
tats autònomes podran assumir competències sobre 
l’organització de les seves institucions d’autogovern. 
Així mateix, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de-
termina que els poders públics de Catalunya han de 
promoure el ple exercici de les llibertats i els drets 
reconeguts (Article 4), han d’orientar les polítiques 
d’acord amb els principis rectors que estableix la 
Constitució i l’Estatut, adoptar-ne les mesures neces-
sàries per a garantir-ne l’eficàcia plena (Article 39) i 
han de promoure la igualtat de totes les persones amb 
independència de la religió (Article 40.8).

L’article 16.3 de la Constitució proclama la aconfessi-
onalitat de l’Estat quan conclou que cap confessió tin-
drà caràcter estatal.

La Generalitat de Catalunya ha de vetllar perquè es 
compleixi aquesta premissa, especialment en el cas de 
les seves institucions i organismes públiques en gene-
ral, ja que li correspon, en matèria d’organització, la 
competència exclusiva sobre el funcionament de la se-
va Administració (Article 150 de l’EAC).

Necessitat de la iniciativa

El marc normatiu actual s’ha palesat insuficient per 
garantir el caràcter plenament aconfessional de l’Es-
tat, que cal garantir també en el desenvolupament dels 
actes públics de caràcter institucional que celebren les 
institucions que integren la Generalitat de Catalunya, 
així com els seus organismes autònoms i entitats de 
dret públic.

La present proposició de Llei es fa necessària, per tant, 
per tal com, després de quasi 35 anys de la promulga-
ció de la vigent Constitució, els poders públics encara 
no han estat capaços de garantir plenament el respecte 
al caràcter aconfessional de l’Estat, en diversos aspec-
tes de la vida pública. Entre aquests aspectes s’hi pot 
mencionar la presència de la litúrgia catòlica com a 
element, a voltes principal, de diversos actes instituci-
onals que es celebren a Catalunya.

Incidència social

La pluralitat de la nostra societat, també des del punt 
de vista de les creences religioses i conviccions èti-
ques, filosòfiques o morals dels nostres conciutadans 
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i conciutadanes, ha anat enriquint-se en les darreres 
dècades. La creixent secularització, així com la convi-
vència de múltiples confessions religioses en el si de la 
nostra societat, fa necessari que es garanteixi el caràc-
ter aconfessional dels actes institucionals de la Gene-
ralitat, els seus organismes autònoms i entitats de dret 
públic, com a fórmula per fer efectius els principis de 
llibertat i d’igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes.

L’aprovació d’una proposició de llei en aquest sentit, 
contribuiria sensiblement a que les persones que pro-
fessen creences religioses diferents de la fe catòlica, o 
que no en professen cap, no rebin un tracte discrimi-
natori.

Exposició de motius

L’estructura de la llei projectada s’organitza en tres ar-
ticles que conformen, de manera completa i suficient, 
la regulació que es pretén dels actes institucionals, des 
de la perspectiva de la garantia del seu caràcter acon-
fessional.

L’Administració de la Generalitat exerceix la potestat 
d’autoorganització mitjançant els òrgans i dins els lí-
mits establerts per la Constitució, per l’Estatut de Ca-
talunya i per la resta de l’ordenament jurídic.

D’acord amb allò que estableix la nostra Constitució, 
en el seu article 16.3, «Cap confessió tindrà caràcter 
estatal. Els poders públics tindran en compte les cre-
ences religioses de la societat espanyola i mantindran 
les consegüents relacions de cooperació amb l’Esglé-
sia catòlica i les altres confessions». Aquest mandat 
és plenament coherent amb la garantia d’igualtat esta-
blerta per l’article 14 CE i pel conjunt del Títol preli-
minar de la Constitució, que cerca garantir la llibertat 
i el pluralisme de l’Estat que funda.

L’article 9.2 de la Constitució estableix un mandat ex-
pressament adreçat als poders públics, obligats a pro-
moure de manera activa les condicions per tal que la 
llibertat i la igualtat dels individus i dels grups en els 
quals s’integra sigui real i efectiva, tot removent els 
obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud.

En aquest sentit, cal tenir en compte els drets i princi-
pis rectors recollits en l’article 4 de l’Estatut d’Autono-
mia de Catalunya, que al seu apartat tercer subratlla 
que «Els poders públics de Catalunya han de promou-
re els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, 
el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la co-
hesió social, l’equitat de gènere i el desenvolupament 
sostenible».

Així mateix, també s’han de tenir presents els criteris 
generals fixats per l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, en relació als principis rectors, on s’esta-
bleix que «Els poders públics de Catalunya han d’ori-
entar les polítiques públiques d’acord amb els principis 
rectors que estableixen la Constitució i aquest Estatut. 

En l’exercici de llurs competències, els poders públics 
de Catalunya han de promoure i adoptar les mesures 
necessàries per a garantir-ne l’eficàcia plena», i que 
«El reconeixement, el respecte i la protecció dels prin-
cipis rectors informen la legislació positiva, la pràctica 
judicial i l’actuació dels poders públics».

El mateix precepte constitucional que estableix que 
cap confessió tindrà caràcter estatal determina que els 
poders públics hauran de tenir en compte les creences 
religioses dels ciutadans i ciutadanes. Resulta evident 
que aquestes creences, pel caràcter dinàmic de qual-
sevol societat i pel l’esdevenir demogràfic inevitable, 
no són immutables. Ans al contrari, la societat catala-
na ha viscut un notori procés de secularització, que ha 
anat acompanyat, no obstant això, d’un creixent plu-
ralisme religiós per raó, almenys en part, del fenomen 
migratori. Si bé el mandat constitucional i els principis 
rectors i criteris generals que conté l’Estatut haurien 
d’haver estat causa d’una regulació anterior de la ma-
tèria que la Llei que es projecta pretén regular, bé és 
cert que la concomitància d’una creixent secularitza-
ció i un creixent pluralisme religiós obliguen a esco-
metre la tasca amb urgència, a fi de donar compliment 
a l’esperit de garantia de llibertat, igualtat i pluralisme 
que traspuen els textos constitucional i estatutari, i evi-
tar tot greuge comparatiu en el tracte que pugui ésser 
percebut com a discriminatori, o ser-ho efectivament.

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

Proposició de llei de garantia del caràcter 
aconfessional dels actes institucionals de la 
Generalitat de Catalunya

Article 1. S’addiciona una nova disposició 
addicional a la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, que queda redactada de la següent 
forma: 

«Disposició addicional tercera. Aconfessionalitat dels 
actes institucionals de la Generalitat 

1. Les institucions que formen part de la Generalitat 
de Catalunya, així com els seus organismes autònoms 
i entitats de dret públic, garanteixen el caràcter no 
confessional dels actes públics que convoquin, sigui 
quina sigui la seva naturalesa.

A tals efectes, es garanteix que els actes institucionals 
no incloguin actes litúrgics de cap confessió o creença 
religiosa, que les autoritats religioses o representants 
de les diferents confessions tinguin el mateix tracte 
protocol·lari que es dispensa a d’altres representants de 
la societat civil i, ensems, que mai presideixin o copre-
sideixin l’acte institucional.

2. També Es garanteix que en els espais en què es ce-
lebrin els actes institucionals no hi siguin presents 
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imatges o símbols de caire religiós, llevat d’aquells 
que estiguin incorporats a l’estructura o decoració, si 
no és possible remoure temporalment aquesta darrera, 
d’edificis històrics en què tradicionalment s’han cele-
brat tals actes institucionals.»

Article 2. S’addiciona una nova disposició 
addicional a la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, que queda redactada de la següent 
forma: 

«Disposició addicional quarta. Règim especial del 
Parlament de Catalunya

D’acord amb el principi d’autonomia parlamentària, el 
Parlament de Catalunya ha de promoure les modifica-
cions necessàries en el Reglament del Parlament i en 
les seves normes de règim i govern intern amb la fina-
litat de donar compliment al què estableix la disposi-
ció addicional tercera de la present llei.»

Article 3. S’addiciona una nova disposició 
transitòria a la Llei 13/2008, del 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat i del 
Govern, que queda redactada de la següent 
forma: 

«Disposició Transitòria tercera. Aconfessionalitat dels 
actes institucionals del Parlament

Mentre el Reglament del Parlament no reguli la acon-
fessionalitat dels seus actes institucionals i de les ins-
titucions que en depenen, resta subjecte a la regulació 
que disposa la disposició addicional segona de la pre-
sent llei.»

Disposicions finals 

Primera

S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les 
disposicions necessàries per al desenvolupament i el 
compliment d’aquesta Llei.

Segona

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

2. Els preceptes que eventualment comportessin la 
realització de despeses amb càrrec als Pressupostos 
de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’en-
trada en vigor de la llei de pressupostos corresponent 
a l’exercici pressupostari immediatament posterior a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu Ferran Pedret i Santos
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’oferta educati-
va a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00223/10

Esmenes presentades
Reg. 13711; 13790 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13711)

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

«1. Reconsiderar el tancament de l’escola Sant Baldiri, 
valorant de forma àmplia conjuntament amb els agents 
educatius de Lliçà d’Amunt –i en especial amb el govern 
i representants municipals en tant que competents en la 
determinació de l’oferta educativa i en la programació 
general de l’ensenyament al municipi segons la legisla-
ció educativa– totes les variables urbanes, poblacionals 
i d’equitat social i territorial que influeixen en el mapa 
educatiu d’aquest municipi a curt i a mitjà termini.»

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

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

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

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüèn-
cia, que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un ob-
jectiu de dèficit públic excessivament restrictiu per a 
la Generalitat, dificulta la viabilitat de les finances  
de la Generalitat impedint-li que desenvolupi plena-
ment les seves competències tributàries i actuï amb 
autonomia financera i bloquejant les decisions del 
Parlament i del Govern de Catalunya que permetrien 
d’incrementar els ingressos i fer una menor reducció 
de la despesa pública; i que aquestes decisions se su-
men a una llarga llista de deslleialtats i incompliments 
amb relació a les finances de la Generalitat i a les in-
versions a Catalunya, entre 8.000 i 10.000 M€, que 
fan incrementar l’ajust de la despesa amb conseqüèn-
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cies molt negatives sobre els serveis públics de l’estat 
del benestar a Catalunya, entre els quals el pilar bàsic 
que és l’educació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13790)

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

Del punt 1

«1. Reconsiderar el tancament de l’escola Sant Baldiri, 
valorant de forma àmplia conjuntament amb els agents 
educatius de Lliçà d’Amunt –i en especial amb el Go-
vern i representants municipals en tant que competents 
en la determinació de l’oferta educativa i en la progra-
mació general de l’ensenyament al municipi segons la 
legislació educativa– totes les variables urbanes, po-
blacionals i d’equitat social i territorial que influeixen 
en el mapa educatiu d’aquest municipi a curt i a mitjà 
termini.»

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

Del punt 2

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

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

Del punt 3

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüèn-
cia, que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un ob-
jectiu de dèficit públic excessivament restrictiu per a 
la Generalitat, dificulta la viabilitat de les finances  
de la Generalitat, impedint-li que desenvolupi plena-
ment les seves competències tributàries i actuï amb 
autonomia financera i bloquejant les decisions del 
Parlament i del Govern de Catalunya que permetrien 
d’incrementar els ingressos i fer una menor reducció 
de la despesa pública; i que aquestes decisions se su-
men a una llarga llista de deslleialtats i incompliments 
amb relació a les finances de la Generalitat i a les in-
versions a Catalunya, entre 8.000 i 10.000 M€, que 
fan incrementar l’ajust de la despesa amb conseqüèn-
cies molt negatives sobre els serveis públics de l’estat 
del benestar a Catalunya, entre els quals el pilar bàsic 
que és l’educació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 13718; 13777 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13718)

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 recon-
siderarà la seva decisió de tancar l’escola Can Mont-
llor, considerant aquesta escola com a centre on esco-
laritzar infants. Abans de fer obres d’ampliació d’altres 
centres educatius per a poder donar cabuda als in-
fants, es replantejarà el tancament del centre.

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.

I refer d’acord amb l’Ajuntament el mapa educatiu de 
la ciutat de Terrassa, vigilar vetllant el repartiment 
dels alumnes, evitar massificacions i replantejar tot 
adequant les polítiques de matriculació i de distribució 
dels alumnes, d’acord als criteris de qualitat pedagògi-
ca i d’eficiència econòmica.

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

3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüència, 
que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un objectiu de 
dèficit públic excessivament restrictiu per a la Genera-
litat, dificulta la viabilitat de les finances de la Gene-
ralitat impedint-li que desenvolupi plenament les seves 
competències tributàries i actuï amb autonomia finan-
cera i bloquejant les decisions del Parlament i del Go-
vern de Catalunya que permetrien d’incrementar els 
ingressos i fer una menor reducció de la despesa públi-
ca; i que aquestes decisions se sumen a una llarga llis-
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ta de deslleialtats i incompliments amb relació a les fi-
nances de la Generalitat i a les inversions a Catalunya, 
entre 8.000 i 10.000 M€, que fan incrementar l’ajust 
de la despesa amb conseqüències molt negatives sobre 
els serveis públics de l’estat del benestar a Catalunya, 
entre els quals el pilar bàsic que és l’educació.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13777)

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

Del punt 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 recon-
siderarà la seva decisió de tancar l’escola Can Mont-
llor, considerant aquesta escola com a centre on esco-
laritzar infants. Abans de fer obres d’ampliació d’altres 
centres educatius per a poder donar cabuda als in-
fants, es replantejarà el tancament del centre.»

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

Del punt 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 
barri de Les Arenes, amb l’ampliació progressiva ca-
da curs en funció de l’alumnat i construint l’edifici en 
funció de les necessitats i de la millora de la situació 
financera de la Generalitat.

I refer d’acord amb l’Ajuntament el mapa educatiu de 
la ciutat de Terrassa i vigilar el repartiment dels alum-
nes tot adequant les polítiques de matriculació i de dis-
tribució dels alumnes d’acord als criteris d’eficiència 
econòmica i qualitat pedagògica.»

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

Del punt 3

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüència, 
que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un objectiu de 
dèficit públic excessivament restrictiu per a la Genera-
litat, dificulta la viabilitat de les finances de la Gene-
ralitat impedint-li que desenvolupi plenament les seves 
competències tributàries i actuï amb autonomia finan-
cera i bloquejant les decisions del Parlament i del Go-

vern de Catalunya que permetrien d’incrementar els 
ingressos i fer una menor reducció de la despesa públi-
ca; i que aquestes decisions se sumen a una llarga llis-
ta de deslleialtats i incompliments amb relació a les fi-
nances de la Generalitat i a les inversions a Catalunya, 
entre 8.000 i 10.000 M€, que fan incrementar l’ajust 
de la despesa amb conseqüències molt negatives sobre 
els serveis públics de l’estat del benestar a Catalunya, 
entre els quals el pilar bàsic que és l’educació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 13788 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13788)

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

Al punt 1

«1. Mantenir oberta l’escola El Castell de Tona (Oso-
na) fins que la capacitat de l’edifici de l’escola de l’Era 
permeti acollir-hi la totalitat de l’alumnat, la qual cosa 
implica permetre la preinscripció durant 6 o 7 cursos.»

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

Del punt 2

«2. Fixar i consensuar amb l’Ajuntament i la resta de 
la comunitat educativa de Tona el calendari de les 
obres d’adequació de l’edifici de l’escola L’Era i l’exe-
cució amb agilitat per garantir que l’edifici de l’escola 
estigui en les condicions òptimes per acollir l’alumnat 
de l’escola El Castell en el moment del procés d’inte-
gració. De manera provisional des de l’inici del curs 
2013-2014 i fins que no acabin les obres, el Departa-
ment traslladarà l’Escola El Castell dels mòduls ac-
tuals a l’edifici de l’escola Cuca Fera. En paral·lel, les 
direccions d’ambdues escoles iniciaran un procés de 
posada en comú i de progressiva unificació dels dos 
projectes pedagògics per elaborar-ne un de comú que 
haurà d’estar treballat, consensuat i compartit per la 
comunitat educativa en el moment de la integració.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la preinscripció de P3 a l’Escola Sant Bal-
diri, de Lliçà d’Amunt, i sobre el mapa esco-
lar d’aquest municipi
Tram. 250-00229/10

Esmenes presentades
Reg. 13712; 13791 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13712)

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

1. Reconsiderar el tancament de l’escola Sant Baldiri, 
valorant de forma àmplia conjuntament amb els agents 
educatius de Lliçà d’Amunt –i en especial amb el govern 
i representants municipals en tant que competents en la 
determinació de l’oferta educativa i en la programació 
general de l’ensenyament al municipi segons la legisla-
ció educativa– totes les variables urbanes, poblacionals 
i d’equitat social i territorial que influeixen en el mapa 
educatiu d’aquest municipi a curt i a mitjà termini.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13791)

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

Del punt 1

«1. Reconsiderar el tancament de l’escola Sant Baldiri, 
valorant de forma àmplia conjuntament amb els agents 
educatius de Lliçà d’Amunt –i en especial amb el Go-
vern i representants municipals en tant que competents 
en la determinació de l’oferta educativa i en la progra-
mació general de l’ensenyament al municipi segons la 
legislació educativa– totes les variables urbanes, po-
blacionals i d’equitat social i territorial que influeixen 
en el mapa educatiu d’aquest municipi a curt i a mitjà 
termini.»

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

Del punt 2

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

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

D’un punt 3

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüèn-
cia, que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un ob-
jectiu de dèficit públic excessivament restrictiu per a 
la Generalitat, dificulta la viabilitat de les finances de 
la Generalitat, impedint-li que desenvolupi plenament 
les seves competències tributàries i actuï amb autono-
mia financera i bloquejant les decisions del Parlament 
i del Govern de Catalunya que permetrien d’incremen-
tar els ingressos i fer una menor reducció de la despesa 
pública; i que aquestes decisions se sumen a una llar-
ga llista de deslleialtats i incompliments amb relació a 
les finances de la Generalitat i a les inversions a Cata-
lunya, entre 8.000 i 10.000 M€, que fan incrementar 
l’ajust de la despesa amb conseqüències molt negatives 
sobre els serveis públics de l’estat del benestar a Cata-
lunya, entre els quals el pilar bàsic que és l’educació.»

Proposta de resolució sobre l’anunci de tan-
cament de l’Escola Can Montllor, de Terras-
sa, i sobre la construcció del nou emplaça-
ment i la licitació i l’execució de les obres 
d’altres centres educatius d’aquest municipi
Tram. 250-00230/10

Esmenes presentades
Reg. 13719; 13778 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13719)

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

Del punt 2 a

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 recon-
siderarà la seva decisió de tancar l’escola Can Mont-
llor, considerant aquesta escola com a centre on esco-
laritzar infants. Abans de fer obres d’ampliació d’altres 
centres educatius per a poder donar cabuda als infants 
es replantejarà el tancament del centre.

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

Del punt 2 b

Fer de manera immediata un estudi econòmic compa-
ratiu entre els següents escenaris: 
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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.

I 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.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13778)

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

Del punt 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 recon-
siderarà la seva decisió de tancar l’escola Can Mont-
llor, considerant aquesta escola com a centre on esco-
laritzar infants. Abans de fer obres d’ampliació d’altres 
centres educatius per a poder donar cabuda als in-
fants, es replantejarà el tancament del centre.»

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

Del punt 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 
barri de Les Arenes, amb l’ampliació progressiva ca-
da curs en funció de l’alumnat i construint l’edifici en 
funció de les necessitats i de la millora de la situació 
financera de la Generalitat.

I refer d’acord amb l’Ajuntament el mapa educatiu de 
la ciutat de Terrassa i vigilar el repartiment dels alum-
nes tot adequant les polítiques de matriculació i de dis-
tribució dels alumnes d’acord als criteris d’eficiència 
econòmica i qualitat pedagògica.»

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

D’un punt 3

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüència, 
que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un objectiu de 
dèficit públic excessivament restrictiu per a la Genera-
litat, dificulta la viabilitat de les finances de la Gene-
ralitat impedint-li que desenvolupi plenament les seves 
competències tributàries i actuï amb autonomia finan-
cera i bloquejant les decisions del Parlament i del Go-
vern de Catalunya que permetrien d’incrementar els 
ingressos i fer una menor reducció de la despesa públi-
ca; i que aquestes decisions se sumen a una llarga llis-
ta de deslleialtats i incompliments amb relació a les fi-
nances de la Generalitat i a les inversions a Catalunya, 
entre 8.000 i 10.000 M€, que fan incrementar l’ajust 
de la despesa amb conseqüències molt negatives sobre 
els serveis públics de l’estat del benestar a Catalunya, 
entre els quals el pilar bàsic que és l’educació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 11302; 11929; 13721; 13789 / Admissió 

a tràmit: Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 11302)

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 garantir la continuïtat de l’escola Gil Cris-
tià de la Selva del Camp amb el manteniment d’una 
línia de P3 per al curs 2013-2014 i alhora mantenir 
també l’oferta de tres línies de P3 a les escoles de ti-
tularitat pública de la Selva del Camp acceptant, si 
s’escau, l’oferta de col·laboració econòmica de l’Ajun-
tament i tenint també en compte per a la planificació 
de l’oferta, les dades demogràfiques per al curs 2014-
2015.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 11929)

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

De tot el text

«Garantir la continuïtat de l’escola Gil Cristià de la 
Selva del Camp amb el manteniment d’una línia de P3 
per al curs 2013-2014 i alhora mantenir també l’oferta 
de tres línies de P3 a les escoles de titularitat pública 
de la Selva del Camp acceptant, si s’escau, l’oferta de 
col·laboració econòmica de l’Ajuntament i tenint tam-
bé el compte per a la planificació de l’oferta, les dades 
demogràfiques per al curs 2014-2015.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13721)

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

«1. A obrir la matriculació d’un grup de P3 a l’Escola 
Gil Cristià si hi ha una demanda igual o superior de 
12 alumnes.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13789)

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

Al punt 1

«1. A retornar, si la demografia ho permet, la línia de 
P3 a l’escola Gil Cristià i Arbós, obrint per tant la pre-
inscripció de places de P3 en aquest centre per al pro-
per curs 2013-2014, si s’escau.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió (2)

Al punt 2

«2. A consensuar amb l’Ajuntament i la comunitat 
educativa les modificacions d’oferta de línies i mapa 
escolar que afectin la població, d’acord amb la demo-
grafia existent.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les línies de P3 a l’Escola Joan Coromi-
nes, de Mataró, i el projecte de construcció 
del nou centre
Tram. 250-00232/10

Esmenes presentades
Reg. 13757; 13787 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13757)

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. Realitzar conjuntament amb l’ajuntament de Ma-
taró, un cop analitzats els resultats del procés de pre-
inscripció d’alumnat, una revisió del mapa escolar de 
la ciutat per tal de donar cabuda a les demandes sol-
licitades per les famílies. En aquest context, es bus-
caran fórmules per al manteniment de les dues línies 
de P3 de l’Escola Joan Coromines i es prioritzarà la 
construcció dels centres educatius que puguin fer falta, 
d’acord amb la urgència de les necessitats detectades i 
les disponibilitats pressupostàries.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13787)

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 realitzar conjuntament amb l’Ajuntament de 
Mataró, un cop analitzats els resultats del procés de 
preinscripció de l’alumnat, una revisió del mapa esco-
lar de la ciutat per tal de donar cabuda a les demandes 
sol·licitades per les famílies, tenint en compte l’optimit-
zació dels recursos humans necessaris per a l’atenció 
de l’esmentada demanda, l’optimització dels recursos 
d’infraestructura amb què compta el municipi i el ree-
quilibri de l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cífiques. En aquest sentit, es prioritzarà la construcció 
dels centres educatius que puguin fer falta, d’acord a la 
urgència de les necessitats detectades i les disponibili-
tats pressupostàries.»
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a Lliçà d’Amunt
Tram. 250-00234/10

Esmenes presentades
Reg. 13713; 13792 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13713)

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

«1. Agilitzar al màxim els tràmits per iniciar els tre-
balls de redacció del projecte constructiu del segon 
Institut al municipi de Lliça d’Amunt.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13792)

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

Del punt 1

«1. Reconsiderar el tancament de l’escola Sant Baldiri, 
valorant de forma àmplia conjuntament amb els agents 
educatius de Lliçà d’Amunt –i en especial amb el Go-
vern i representants municipals en tant que competents 
en la determinació de l’oferta educativa i en la progra-
mació general de l’ensenyament al municipi segons la 
legislació educativa– totes les variables urbanes, po-
blacionals i d’equitat social i territorial que influeixen 
en el mapa educatiu d’aquest municipi a curt i a mitjà 
termini.»

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

Del punt 2

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

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

D’un punt 3

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüèn-
cia, que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un ob-
jectiu de dèficit públic excessivament restrictiu per a 

la Generalitat, dificulta la viabilitat de les finances  
de la Generalitat, impedint-li que desenvolupi plena-
ment les seves competències tributàries i actuï amb 
autonomia financera i bloquejant les decisions del 
Parlament i del Govern de Catalunya que permetrien 
d’incrementar els ingressos i fer una menor reducció 
de la despesa pública; i que aquestes decisions se su-
men a una llarga llista de deslleialtats i incompliments 
amb relació a les finances de la Generalitat i a les in-
versions a Catalunya, entre 8.000 i 10.000 M€, que 
fan incrementar l’ajust de la despesa amb conseqüèn-
cies molt negatives sobre els serveis públics de l’estat 
del benestar a Catalunya, entre els quals el pilar bàsic 
que és l’educació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 13758; 13794 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13758)

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

«1. No impulsar ni autoritzar increments de ràtios en 
les escoles del servei públic d’educació superiors al 
10% si no és per a les incorporacions tardanes, i prio-
ritzar el manteniment dels grups de P3 a l’increment 
de ràtios.»

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

«2. Replantejar, de forma consensuada amb l’Ajun-
tament d’Esplugues i la comunitat educativa local, el 
mapa educatiu de la ciutat i en especial l’oferta d’aules 
de P3 de titularitat pública d’acord amb el criteri de 
qualitat pedagògica i vetllar pel repartiment de l’alum-
nat, per evitar massificacions i afavorir que les famíli-
es puguin triar escola pública.»

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

«3. Garantir que els concerts educatius a la ciutat d’Es-
plugues de Llobregat responguin exclusivament a crite-
ris de necessitats d’escolarització.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13794)

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

Al punt 1

«1. Que, tret de situacions excepcionals, en cap cas es 
superi en més d’un 10% la ràtio de 25 alumnes per aula 
als P3 de cap escola.»

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

Del punt 2

«2. Replantejar-se el nombre d’aules de P3 públiques, 
d’acord als criteris demogràfics, als de qualitat peda-
gògica, als d’eficiència econòmica i als d’elecció de 
centre per part de les famílies.»

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

Al punt 3

«3. Revisar, tal i com es ve fent sistemàticament, els 
concerts de les escoles concertades de la ciutat d’Es-
plugues de Llobregat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 13759; 13796 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13759)

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

«1. Considerar com a molt prioritària la construcció 
de la 2a fase de l’ampliació de l’escola del Cau de la  
Guineu-Corbera 2000 de Corbera de Llobregat i  
la posada en marxa de la totalitat de l’escola amb els 
equipaments òptims.»

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

«2. Acordar el calendari d’execució de la 2a fase de 
l’ampliació de l’escola del Cau de la Guineu-Corbera 
2000 de Corbera de Llobregat amb l’Ajuntament i la 
comunitat educativa abans de l’inici de la matricula-
ció del curs 2013-2014 i la inclusió de la partida, si 
és possible, en el Pressupost 2013 si la previsió d’in-
gressos, el cobrament dels deutes pendents del govern 
espanyol amb la Generalitat i la flexibilització dels ob-
jectius de dèficit permeten la inclusió de la dotació su-
ficient per a la inversió a realitzar.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13796)

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

Del punt 1

«1. Garantir, tan aviat com les disponibilitats pressupos-
tàries ho permetin, els recursos per a la construcció de 
la II Fase de l’Escola Cau de la Guineu de Corbera de 
Llobregat en la seva totalitat, atès que es tracta d’una 
obra planificada per la Generalitat de Catalunya.»

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

Del punt 2

«2. Garantir la total i òptima posada en marxa de l’Es-
cola Cau de la Guineu tan aviat com sigui possible.»

Proposta de resolució sobre l’ampliació i els 
horaris de batxillerat de l’Institut Els Palla-
resos
Tram. 250-00238/10

Esmenes presentades
Reg. 13722; 13797 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13722)

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

«2. Oferir una solució definitiva a la sobreocupació 
que pateix l’IES els Pallaresos, i que aquesta solució 
no comporti la pèrdua d’espais importants i necessaris 
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per l’educació dels nostres joves estudiants, ni l’esta-
bliment d’un torn de tarda que faci trontollar la vida de 
les famílies dels nostres municipis; com ara avaluar i 
acordar amb el consistori la programació i el calenda-
ri per a l’ampliació de l’institut.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13797)

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

Al punt 2

«2. Oferir, tan aviat com les circumstàncies ho per-
metin, una solució definitiva a la sobreocupació que 
pateix l’IES els Pallaresos, i que aquesta solució no 
comporti la pèrdua d’espais importants i necessaris 
per l’educació dels nostres joves estudiants, ni l’esta-
bliment d’un torn de tarda que faci trontollar la vida de 
les famílies dels nostres municipis.»

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

Del punt 3

«3. Preveure, tan aviat com les disponibilitats pressu-
postàries ho permetin, la prioritat immediata i urgent 
l’ampliació de l’Institut Els Pallaresos per encabir el 
batxillerat en torn de matí amb normalitat i igualtat de 
condicions.»

Proposta de resolució sobre l’Escola Gil 
Cristià, de la Selva del Camp
Tram. 250-00255/10

Esmenes presentades
Reg. 11303; 11928 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 11303)

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 garantir la continuïtat de l’escola Gil Cristià 
de la Selva del Camp amb el manteniment d’una línia 
de P3 per al curs 2013-2014 i alhora mantenir també 
l’oferta de tres línies de P3 a les escoles de titularitat pú-
blica de la Selva del Camp acceptant, si s’escau, l’ofer-

ta de col·laboració econòmica de l’Ajuntament i tenint 
també en compte per a la planificació de l’oferta, les da-
des demogràfiques per al curs 2014-2015.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 11928)

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

«Garantir la continuïtat de l’escola Gil Cristià de la 
Selva del Camp amb el manteniment d’una línia de P3 
per al curs 2013-2014 i alhora mantenir també l’oferta 
de tres línies de P3 a les escoles de titularitat pública 
de la Selva del Camp acceptant, si s’escau, l’oferta de 
col·laboració econòmica de l’Ajuntament i tenint tam-
bé el compte per a la planificació de l’oferta, les dades 
demogràfiques per al curs 2014-2015.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del dret d’escollir una escola pública a la 
Selva del Camp
Tram. 250-00256/10

Esmenes presentades
Reg. 11930; 13723 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 11930)

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

«Garantir la continuïtat de l’escola Gil Cristià de la 
Selva del Camp amb el manteniment d’una línia de P3 
per al curs 2013-2014 i alhora mantenir també l’oferta 
de tres línies de P3 a les escoles de titularitat pública 
de la Selva del Camp acceptant, si s’escau, l’oferta de 
col·laboració econòmica de l’Ajuntament i tenint tam-
bé el compte per a la planificació de l’oferta, les dades 
demogràfiques per al curs 2014-2015.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13723)

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

2. Oferir places de P3 a l’escola Gil Cristià de la Selva 
del Camp per a la matriculació del curs 2013-2014 si 
hi ha un mínim de 12 alumnes les famílies dels quals 
hagin demanat que volen fer P3 al centre.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Vila-
magore, de Sant Pere de Vilamajor
Tram. 250-00269/10

Esmenes presentades
Reg. 13714 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13714)

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

«1. Atendre i valorar la petició municipal i de les famí-
lies de l’escola Vilamagore de Sant Pere de Vilamajor 
d’obertura d’oferta de places de P3 per al curs 2013-
2014, i ajornar un curs la decisió de tancar la línia, 
prèvia avaluació de la viabilitat de l’escola.»

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

«4. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüència, 
que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un objectiu de 
dèficit públic excessivament restrictiu per a la Genera-
litat, dificulta la viabilitat de les finances de la Gene-
ralitat impedint-li que desenvolupi plenament les seves 
competències tributàries i actuï amb autonomia finan-
cera i bloquejant les decisions del Parlament i del Go-
vern de Catalunya que permetrien d’incrementar els 
ingressos i fer una menor reducció de la despesa públi-
ca; i que aquestes decisions se sumen a una llarga llis-
ta de deslleialtats i incompliments amb relació a les fi-
nances de la Generalitat i a les inversions a Catalunya, 
entre 8.000 i 10.000 M€, que fan incrementar l’ajust 
de la despesa amb conseqüències molt negatives sobre 
els serveis públics de l’estat del benestar a Catalunya, 
entre els quals el pilar bàsic que és l’educació.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Gil 
Cristià i Arbós, de la Selva del Camp
Tram. 250-00270/10

Esmenes presentades
Reg. 11304; 13724 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 11304)

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 garantir la continuïtat de l’escola Gil Cris-
tià de la Selva del Camp amb el manteniment d’una 
línia de P3 per al curs 2013-2014 i alhora mantenir 
també l’oferta de tres línies de P3 a les escoles de ti-
tularitat pública de la Selva del Camp acceptant, si 
s’escau, l’oferta de col·laboració econòmica de l’Ajun-
tament i tenint també en compte per a la planificació 
de l’oferta, les dades demogràfiques per al curs 2014-
2015.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13724)

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

«1. Mantener la oferta educativa de P3 en la Escola 
Gil Cristià i Arbòs, de la Selva del Camp, para el cur-
so 2013-14, garantizando su permanencia como centro 
escolar de enseñanza infantil y primaria, oferint pla-
ces de P3 a l’escola Gil Cristià de la Selva del Camp 
per a la matriculació del curs 2013-2014 si hi ha un 
mínim de 12 alumnes les famílies dels quals hagin de-
manat que volen fer P3 al centre.»

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

2. Incluir en el presupuesto 2013 de la Generalitat la 
dotación necesaria para garantizar la continuidad del 
proyecto educativo de Gil Cristià i Arbòs, según la so-
lución de consenso que se alcance con docentes y AM-
PA sobre el futuro de este equipamiento educativo.



6 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 73

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 37

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

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüència, 
que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un objectiu de 
dèficit públic excessivament restrictiu per a la Genera-
litat, dificulta la viabilitat de les finances de la Gene-
ralitat impedint-li que desenvolupi plenament les seves 
competències tributàries i actuï amb autonomia finan-
cera i bloquejant les decisions del Parlament i del Go-
vern de Catalunya que permetrien d’incrementar els 
ingressos i fer una menor reducció de la despesa públi-
ca; i que aquestes decisions se sumen a una llarga llis-
ta de deslleialtats i incompliments amb relació a les fi-
nances de la Generalitat i a les inversions a Catalunya, 
entre 8.000 i 10.000 M€, que fan incrementar l’ajust 
de la despesa amb conseqüències molt negatives sobre 
els serveis públics de l’estat del benestar a Catalunya, 
entre els quals el pilar bàsic que és l’educació.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta educativa de P3 a l’Escola Poble-
nou, de Pineda de Mar
Tram. 250-00271/10

Esmenes presentades
Reg. 13488; 13725; 13822 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13488)

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

Del punt 2. Nova redacció: 

«2. Redactar l’avantprojecte i aprovar el projecte d’es-
cola durant el 2013, amb un calendari real d’inversió.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13725)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a desple-
gar 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 municipals 
(grups municipals del PSC, CiU, PP, ERC-Junts x Pi- 
neda 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.»

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

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüència, 
que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un objectiu de 
dèficit públic excessivament restrictiu per a la Genera-
litat, dificulta la viabilitat de les finances de la Gene-
ralitat impedint-li que desenvolupi plenament les seves 
competències tributàries i actuï amb autonomia finan-
cera i bloquejant les decisions del Parlament i del Go-
vern de Catalunya que permetrien d’incrementar els 
ingressos i fer una menor reducció de la despesa públi-
ca; i que aquestes decisions se sumen a una llarga llis-
ta de deslleialtats i incompliments amb relació a les fi-
nances de la Generalitat i a les inversions a Catalunya, 
entre 8.000 i 10.000 M€, que fan incrementar l’ajust 
de la despesa amb conseqüències molt negatives sobre 
els serveis públics de l’estat del benestar a Catalunya, 
entre els quals el pilar bàsic que és l’educació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13822)

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

Dels punts 1, 2 i 3

«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 viabilitat 
d’una fusió amb l’escola Antoni Doltra i garantir unes 
instal·lacions adequades i de qualitat.»
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Proposta de resolució sobre la supressió de 
grups de P3 a les escoles Germans Corbella 
i les Aigües, de Cardedeu
Tram. 250-00279/10

Esmenes presentades
Reg. 13715; 13782 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13715)

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

«1) Replantejar, de forma consensuada amb l’Ajunta-
ment de Cardedeu i la comunitat educativa local, el 
tancament anunciat d’una línia de P3 a l’escola Ger-
mans Corbella i una a Les Aigües en vistes al curs vi-
nent en el cas que la matriculació confirmi una de-
manda de places escolars de P3 superior a la prevista 
pel propi Departament.»

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

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13782)

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

Dels punts 1 i 2

«1. Analitzar la decisió de suprimir un aula de P3 a l’es-
cola Germans Corbella i una altra a Les Aigües, ambdu-
es del municipi de Cardedeu (Vallès Oriental), d’acord 
als resultats de la preinscripció realitzada i tenint en 
compte els criteris d’eficiència econòmica, de qualitat 
pedagògica i d’elecció de centre per part de les famílies.»

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

Del punt 3

«3. Valorar, conjuntament amb l’Ajuntament de Car-
dedeu i la comunitat educativa local, el mapa de la 
ciutat i, en especial, l’oferta d’aules de P3 de les esco-
les Germans Corbella i Les Aigües, d’acord als criteris 
esmentats en el punt anterior.»

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

Esmenes presentades
Reg. 10194; 13489 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10194)

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

2. «[...] anàlisi demogràfica fonamentada en cinc anys i 
no per a l’immediat curs següent.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

D’un nou punt 4

«4. Garantir que no es produirà el tancament de cap 
escola pública ni línia de P3 de titularitat pública men-
tre es mantinguin concerts amb les escoles d’elit o es-
coles que segreguem alumnes.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13489)

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

Del punt 2. Nova redacció: 

«2. Reconsiderar el mapa d’oferta escolar i en particu-
lar el tancament de totes les línies de P3 previstes per la 
Conselleria d’Ensenyament a l’escola pública, atenent 
al principi de corresponsabilitat amb els ajuntaments i 
la comunitat educativa, als projectes educatius conso-
lidats, a les necessitats socials i a les realitats territori-
als, establint una anàlisi demogràfica fonamentada en 
tres anys i no per a l’immediat curs següent.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

Del punt 3. Nova redacció: 

«3. En el cas de disminució demogràfica que aconse-
lli una reducció de places escolars, el Departament 
d’Ensenyament vetllarà que aquesta reducció no afecti 
exclusivament les places escolars dels centres públics 
com passa en l’actualitat. Aquesta nova planificació de 
l’oferta s’haurà de fer tenint en compte els criteris de 
corresponsabilitat, equitat i equilibri.»
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista (3)

D’un punt 4

«4. Mantenir les escoles i les places d’oferta pública i 
prioritzar el pagament de partides que afecten als més 
vulnerables, com són les beques menjador, per sobre 
del manteniment dels concerts educatius amb escoles 
d’elit, que segreguen per sexes.»

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

Esmenes presentades
Reg. 13747; 13820 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13747)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir que el màster que atorga les com-
petències professionals als estudis d’enginyer agrònom 
s’imparteixi en exclusiva a l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Agrària de Lleida, en la línia de potenci-
ar la Universitat de Lleida com a eix central de l’activitat 
universitària en aquest àmbit.»

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

D’un nou punt

«2. El Parlament trasllada al Govern la necessitat 
d’elaborar el mapa de titulacions que garanteixi l’equi-
libri del sistema nacional d’universitats, i una compe-
tència saludable i complementària; així com l’aposta 
per la coordinació interuniversitària en determinades 
disciplines.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13820)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern que els 
estudis de màster universitari en l’àmbit agronòmic es 
concentrin a la Universitat de Lleida».

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

Esmenes presentades
Reg. 13716; 13785 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13716)

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

«1. D’acord amb el compromís pres pel Departament 
d’Ensenyament amb l’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui, iniciar les obres del nou edifici del Calderí abans 
de finalitzar l’any 2013.»

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

«2. Mantenir, en funció de l’evolució demogràfica i de 
les dades reals de preinscripció per als propers cursos, 
l’oferta de places de P3 a partir del curs 2015-2016.»

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

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüència, 
que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un objectiu de 
dèficit públic excessivament restrictiu per a la Genera-
litat, dificulta la viabilitat de les finances de la Gene-
ralitat impedint-li que desenvolupi plenament les seves 
competències tributàries i actuï amb autonomia finan-
cera i bloquejant les decisions del Parlament i del Go-
vern de Catalunya que permetrien d’incrementar els 
ingressos i fer una menor reducció de la despesa públi-
ca; i que aquestes decisions se sumen a una llarga llis-
ta de deslleialtats i incompliments amb relació a les fi-
nances de la Generalitat i a les inversions a Catalunya, 
entre 8.000 i 10.000 M€, que fan incrementar l’ajust 
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de la despesa amb conseqüències molt negatives sobre 
els serveis públics de l’estat del benestar a Catalunya, 
entre els quals el pilar bàsic que és l’educació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13785)

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

Del punt 1

«1. Acabar, durant l’any 2013, el projecte constructiu de  
la secció d’institut al centre El Calderí del municipi  
de Caldes de Montbui.»

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

Del punt 2

«2. Ofertar, en l’esmentat centre, places escolars de P3 
per al curs 15/16, sempre i quan les condicions demo-
gràfiques ho permetin.»

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

Del punt 3

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüència, 
que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un objectiu de 
dèficit públic excessivament restrictiu per a la Genera-
litat, dificulta la viabilitat de les finances de la Gene-
ralitat impedint-li que desenvolupi plenament les seves 
competències tributàries i actuï amb autonomia finan-
cera i bloquejant les decisions del Parlament i del Go-
vern de Catalunya que permetrien d’incrementar els 
ingressos i fer una menor reducció de la despesa públi-
ca; i que aquestes decisions se sumen a una llarga llis-
ta de deslleialtats i incompliments amb relació a les fi-
nances de la Generalitat i a les inversions a Catalunya, 
entre 8.000 i 10.000 M€, que fan incrementar l’ajust 
de la despesa amb conseqüències molt negatives sobre 
els serveis públics de l’estat del benestar a Catalunya, 
entre els quals el pilar bàsic que és l’educació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 13720; 13784 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13720)

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

«1. Consensuar amb l’Ajuntament i la resta de la co-
munitat educativa de Montcada i Reixac el calenda-
ri d’execució de les obres compromeses, i necessàries, 
de l’institut Montserrat Miró de Montcada i Reixac en 
funció de de la millora dels ingressos de la Generalitat 
i, per tant, de les disponibilitats pressupostàries.»

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

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüència, 
que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un objectiu de 
dèficit públic excessivament restrictiu per a la Genera-
litat, dificulta la viabilitat de les finances de la Gene-
ralitat impedint-li que desenvolupi plenament les seves 
competències tributàries i actuï amb autonomia finan-
cera i bloquejant les decisions del Parlament i del Go-
vern de Catalunya que permetrien d’incrementar els 
ingressos i fer una menor reducció de la despesa públi-
ca; i que aquestes decisions se sumen a una llarga llis-
ta de deslleialtats i incompliments amb relació a les fi-
nances de la Generalitat i a les inversions a Catalunya, 
entre 8.000 i 10.000 M€, que fan incrementar l’ajust 
de la despesa amb conseqüències molt negatives sobre 
els serveis públics de l’estat del benestar a Catalunya, 
entre els quals el pilar bàsic que és l’educació.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13784)

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

Del punt 1

«1. Prioritzar la construcció del nou edifici de l’Institut 
Montserrat Miró i Vila de Montcada i Reixac, atès que 
és una obra planificada pel departament d’Ensenya-
ment que ja té redactat el projecte.»
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)

Del punt 2

«2. Preveure en els pressupostos del 2013 una parti-
da pressupostària que permeti la licitació de les obres, 
sempre i quan la situació econòmica ho permeti.»

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

Del punt 3

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüència, 
que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un objectiu de 
dèficit públic excessivament restrictiu per a la Genera-
litat, dificulta la viabilitat de les finances de la Gene-
ralitat impedint-li que desenvolupi plenament les seves 
competències tributàries i actuï amb autonomia finan-
cera i bloquejant les decisions del Parlament i del Go-
vern de Catalunya que permetrien d’incrementar els 
ingressos i fer una menor reducció de la despesa públi-
ca; i que aquestes decisions se sumen a una llarga llis-
ta de deslleialtats i incompliments amb relació a les fi-
nances de la Generalitat i a les inversions a Catalunya, 
entre 8.000 i 10.000 M€, que fan incrementar l’ajust 
de la despesa amb conseqüències molt negatives sobre 
els serveis públics de l’estat del benestar a Catalunya, 
entre els quals el pilar bàsic que és l’educació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 13726 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13726)

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

«1. Incluir en el presupuesto 2013 de la Generalitat, si 
la previsió d’ingressos, el cobrament dels deutes pen-
dents del govern espanyol amb la Generalitat, i la fle-
xibilització dels objectius de dèficit ho permeten, la do-
tación necesaria para construir el nuevo edificio que 
debe albergar el IES Pineda de Mar, de acuerdo con 
los sucesivos y diversos compromisos asumidos por la 
Generalitat, tanto con esta comunidad educativa, co-
mo con los grupos parlamentarios, durante los últimos 
años.»

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

«2. Comunicar a los ciudadanos de Pineda y a los gru-
pos parlamentarios, antes de finalizar el mes de mayo 
de 2013, la fecha cierta de comienzo de las obras de 
este nuevo equipamiento, así como la empresa adju-
dicataria de la obra y el plazo de ejecución de la mis-
ma, si la previsió d’ingressos, el cobrament dels deutes 
pendents del govern espanyol amb la Generalitat, i la 
flexibilització dels objectius de dèficit permeten la in-
clusió al pressupost 2013 de la dotació suficient per a 
la inversió a realitzar.»

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

«3. Explicar a la ciutadania, i actuar en conseqüència, 
que el Govern de l’Estat, alhora que fixa un objectiu de 
dèficit públic excessivament restrictiu per a la Genera-
litat, dificulta la viabilitat de les finances de la Gene-
ralitat impedint-li que desenvolupi plenament les seves 
competències tributàries i actuï amb autonomia finan-
cera i bloquejant les decisions del Parlament i del Go-
vern de Catalunya que permetrien d’incrementar els 
ingressos i fer una menor reducció de la despesa públi-
ca; i que aquestes decisions se sumen a una llarga llis-
ta de deslleialtats i incompliments amb relació a les fi-
nances de la Generalitat i a les inversions a Catalunya, 
entre 8.000 i 10.000 M€, que fan incrementar l’ajust 
de la despesa amb conseqüències molt negatives sobre 
els serveis públics de l’estat del benestar a Catalunya, 
entre els quals el pilar bàsic que és l’educació.»

Proposta de resolució sobre la ràtio d’alum-
nes i el nombre de línies de P3 a les escoles 
d’Esplugues de Llobregat
Tram. 250-00302/10

Esmenes presentades
Reg. 13487; 13760 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13487)

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. Que en cas a les escoles d’Esplugues se superi la rà-
tio de 25 alumnes per aula a P3, que es replantegi el 
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nombre d’aules de P3 públiques que s’oferten per tal 
d’afavorir que les famílies puguin triar l’escola pública 
més propera o que desitgen pels seus fills/es.

2. Que revisi els concerts de l’escoles concertades 
d’Esplugues. Recordem que l’origen de les escoles con-
certades era el de completar la demanda de places pú-
bliques que va haver en un moment d’augment de na-
talitat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13760)

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

«1. Replantejar, de forma consensuada amb l’Ajun-
tament d’Esplugues i la comunitat educativa local, el 
mapa educatiu de la ciutat i en especial l’oferta d’aules 
de P3 de titularitat pública d’acord amb el criteri de 
qualitat pedagògica i vetllar pel repartiment de l’alum-
nat, per evitar massificacions i afavorir que les famíli-
es puguin triar escola pública.»

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

«2. Garantir que els concerts educatius a la ciutat 
d’Esplugues de Llobregat responguin exclusivament a 
criteris de necessitats d’escolarització.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Els Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00303/10

Esmenes presentades
Reg. 13717; 13783 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13717)

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

«3. Consensuar amb l’Ajuntament i la resta de la co-
munitat educativa de Canovelles el calendari d’execu-
ció de les obres compromeses de l’escola Els Quatre 
Vents en funció de les disponibilitats pressupostàries.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13783)

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

Del punt 3

«3. Iniciar els tràmits necessaris per a executar l’obra tan 
aviat com les disponibilitats econòmiques ho permeti te-
nint en compte, especialment, que es tracta d’una obra 
planificada pel Departament d’Ensenyament.»

Proposta de resolució sobre el centre de 
recursos pedagògics i l’equip d’assessora-
ment psicopedagògic de l’Escola Juan Sa-
lamero, de Gavà
Tram. 250-00304/10

Esmenes presentades
Reg. 13710 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13710)

1 Esmena núm. 1
D’addició t
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

D’un nou pun

«2. A seguir mantenint oberta l’escola Joan Salamero 
de Gavà el proper curs 2013-2014 i més enllà.»

Proposta de resolució sobre les escoles Pau 
Casals i El Bosc, de Rubí
Tram. 250-00306/10

Esmenes presentades
Reg. 13332 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CEU, 30.04.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
13332)

Apartat 1

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

De tot l’apartat 1

«1.a) Reiterar el compromís aprovat per aquesta co-
missió el 21 de març de 2013 d’establir i consensu-
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ar amb l’Ajuntament i la comunitat educativa de Ru-
bí (Vallès Occidental), abans d’acabar el curs escolar 
2012-2013, les prioritats de les inversions educatives 
pendents al Vallès Occidental i el calendari d’obres ja 
compromeses de l’Escola Pau Casals d’aquesta pobla-
ció i les reformes urgents que necessita.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

A l’apartat 1 d’una nova lletra b

«1.b) Instar el Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat a complir durant l’any 2013 amb els compro-
misos econòmics adquirits per tal de poder construir 
amb celeritat l’edifici de l’Escola El Bosc de Rubí.»

Apartat 3

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (3)

De tot l’apartat 3

«3. Reiterar el compromís aprovat per aquesta comis-
sió el 21 de març de 2013 de cobrir de manera priori-
tària la plaça de tècnic o tècnica especialista en educa-
ció infantil (TEI) vacant a l’Escola Pau Casals.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la primera fase de l’Escola Marta Mata de 
Barberà del Vallès
Tram. 250-00361/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la llibertat dels 
presos polítics sahrauís al Marroc i el garan-
timent dels drets fonamentals del poble sah-
rauí
Tram. 250-00362/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la continuïtat de l’Escola Valldaura, de 
Manresa, i l’inici dels tràmits per a la redac-
ció del projecte de construcció de l’edifici 
que l’ha d’acollir
Tram. 250-00363/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.
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Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la circulació dels trens i la seguretat dels 
usuaris de la línia 1 de rodalia al seu pas pel 
Maresme
Tram. 250-00364/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la prohibició de 
vendre armes a països on hi hagi infants soldat
Tram. 250-00365/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la conversió de 
l’Escola Josep Guinovart, de Castelldefels, 
en un institut escola
Tram. 250-00366/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre el control dels 
purins i la contaminació per nitrats
Tram. 250-00367/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la declaració de 
nul·litat de ple dret del judici al president Llu-
ís Companys i dels altres procediments que 
van comportar la condemna a mort de mi-
lers de ciutadans
Tram. 250-00369/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la suspensió 
del Pla especial urbanístic de Can Carreras i 
Can Balasch, de Rubí
Tram. 250-00370/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.
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Proposta de resolució sobre el pagament 
dels deutes amb les entitats esportives i el 
garantiment del model esportiu català
Tram. 250-00371/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos adquirits amb els veïns 
del barri de la Trinitat Nova, de Barcelona, 
que tenen els habitatges afectats per alumi-
nosi
Tram. 250-00372/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Gi-
rona
Tram. 250-00373/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de l’Institut Alt Foix, de Sant 
Martí Sarroca
Tram. 250-00374/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del principi fundacional de Televisió de Ca-
talunya i Catalunya Ràdio de model de ser-
vei públic arrelat al territori
Tram. 250-00375/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’institut de Calldetenes
Tram. 250-00376/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un informe sobre el funcionament de l’ofi-
cina de turisme virtual
Tram. 250-00377/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la presentació 
de sengles informes sobre el pla «Joves per 
l’ocupació» i sobre el Programa d’ocupació 
per a persones aturades de llarga durada 
2012-2013
Tram. 250-00378/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre el reinici de les 
obres de construcció del centre d’atenció pri-
mària UA3 al barri del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00379/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la modificació 
de la composició de la comissió de segui-
ment de la línia ferroviària entre Lleida i la 
Pobla de Segur
Tram. 250-00380/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre el conveni en-
tre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, 
«la Caixa» i Fira de Barcelona per a habilitar 
dos pavellons de la fira com a recintes mu-
seístics
Tram. 250-00381/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
de l’Institut Pau Vila, de Sabadell
Tram. 250-00382/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.
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Proposta de resolució sobre la presentació 
del projecte previst per al centre Arts Santa 
Mònica
Tram. 250-00383/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels contractes programa amb escoles con-
certades i sobre el desplegament de la Llei 
d’educació
Tram. 250-00384/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’Institut Montserrat Miró, 
de Montcada i Reixac
Tram. 250-00385/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un projecte de construcció d’una via per 
a bicicletes i vianants que connecti Breda 
amb l’estació de Riells i Viabrea - Breda
Tram. 250-00386/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre el pagament de 
les indemnitzacions als afectats per les ex-
propiacions pel pas del tren de gran veloci-
tat entre Barcelona i La Jonquera
Tram. 250-00387/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la revisió del Pla 
estratègic de polítiques de dones 2012-2015
Tram. 250-00388/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.
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Proposta de resolució sobre una nova re-
dacció de la proposta de decret de regu-
lació del Consell Nacional de les Dones de 
Catalunya
Tram. 250-00389/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Per-
sones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la retirada de la 
demanda contenciosa administrativa interpo-
sada per la delegada del Govern de l’Estat con-
tra l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Tram. 250-00390/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre la recuperació i 
el manteniment de serveis mèdics de guàr-
dia i nocturns a Blanes, Lloret de Mar i Tossa 
de Mar
Tram. 250-00391/10

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, sessions del 30.04.2013.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 07.05.2013 al 15.05.2013).
Finiment del termini: 16.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat
Tram. 250-00392/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13258 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, 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 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Un llarg procés de gestió, reivindicació institucional i 
mobilització ciutadana i associativa va semblar culmi-
nar el 15 de juny del 2006 amb la signatura de l’acord 
per al soterrament de les vies del tren entre l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat, el Govern de la Ge-
neralitat i el Ministeri de Foment. Amb aquesta actu-
ació es posava la primera pedra i per primer cop en la 
història d’aquesta ciutat es garantia un projecte redac-
tat, valorat econòmicament i a punt de licitar pel so-
terrament de les vies del tren al pas per Sant Feliu de 
Llobregat.

Diverses Resolucions de la IX Legislatura aprovades 
en seu parlamentària insten al Govern de la Generali-
tat a obrir immediatament el procés de negociació del 
conveni pendent de signar amb l’Ajuntament de Sant 
Feliu, acord imprescindible per a concretar els com-
promisos de la part catalana en les obres de soterra-
ment de la línia ferroviària en aquest municipi (Re-
solució 542/IX). Així també, l’insta a exigir a l’Estat 
a establir els mecanismes pressupostaris necessaris i 
encetar la licitació de les obres de soterrament segons 
el projecte constructiu que ha redactat el Ministeri de 
Foment, tal i com va plantejar l’Ajuntament en el seu 
moment (Resolució 51/IX).

Després de diferents iniciatives parlamentàries, el Go-
vern va anunciar en un Control de compliment de la 
Resolució 51/IX que havia enviat un escrit al Ministeri 
de Foment demanant la licitació de les obres de soter-
rament del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat i l’es-
tabliment dels mecanismes de finançament.

Amb mandats vigents del Parlament al Govern de la 
Generalitat però cap gestió al respecte, ens trobem da-
vant una precària situació en aquests moments de l’es-
tació de tren del municipi on destaquen les barreres 
arquitectòniques per a persones amb mobilitat reduï-
da, així com la inseguretat i perill pels ciutadans i ciu-
tadanes que augmenta dia rere dia tal i com ha quedat 
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més que ratificat i palès per les diferents institucions 
públiques. La manca d’expectatives de la ciutadania 
es suma a que, a data d’avui, no es té cap informació 
d’inici de procés de negociació entre les instàncies pú-
bliques implicades, restant el conjunt de santfeliuencs 
i santfeliuenques en una situació de desinformació ab-
soluta.

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. Constatar l’urgent necessitat del soterrament de les 
vies del tren al seu pas per la ciutat de Sant Feliu de 
Llobregat.

2. Encetar en el proper trimestre la negociació amb 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per la signa-
tura del conveni per tal d’establir la finançament del 
soterrament de les vies.

3. Prioritzar en la seva Comissió bilateral amb el Mi-
nisteri de Foment respecte les inversions que abastaria 
el desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya per poder establir mecanismes de finançament 
pel soterrament de les vies del tren del municipi.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i San-
tacreu, Eva Granados Galiano, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la redacció 
d’un pla de millorament del transport de vi-
atgers per carretera entre les ciutats de l’eix 
Diagonal
Tram. 250-00393/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13259 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, 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 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El desembre de 2011 es va posar en funcionament 
l’Eix Diagonal que comunica les comarques del Ba-

ges, l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf. Una obra espera-
da durant molts anys i que va tenir l’impuls definitiu a 
partir de l’any 2004.

L’Eix, que constitueix una de les peces bàsiques de la 
trama de comunicació interurbana a nivell de tot el pa-
ís, ha d’esdevenir un eix fonamental per a la millora i 
el desenvolupament del transport públic entre els qua-
tre territoris relacionats

Una de les millores més destacades del nou traçat és 
l’autovia que connecta Vilafranca del Penedès i Vila-
nova i La Geltrú, d’una llargada de 13 km.

El Grup Parlamentari Socialista considera que l’Eix, 
un cop completat el seu traçat, ha d’esdevenir una via 
d’especial rellevància per a la millora de la mobilitat 
intercomarcal i per la promoció del transport públic 
de viatgers.

Per aquesta raó, caldrà estudiar l’actual oferta de trans-
port públic de viatgers per carretera entre les quatre co-
marques i la seva possible ampliació de futur, en espe-
cial les que comuniquen Vilafranca del Penedès amb 
Vilanova i La Geltrú i Vilafranca del Penedès amb 
Igualada, connectant altres municipis intermedis. Cal 
estudiar, a la vegada, la possibilitat d’establir serveis 
directes d’autobús, fent ús de l’autovia, entre les dues 
capitals comarcals abans citades. L’actual Pla de Trans-
port de Viatgers de Catalunya, ja contempla l’ampliació 
i la millora de l’oferta i del servei un cop posat en funci-
onament l’Eix Diagonal en la seva totalitat.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar, 
en el termini de tres mesos i en el marc del nou Pla 
de transport de viatgers de Catalunya 2013-2018, un 
pla específic de millorament del transport de viatgers 
per carretera entre les ciutats de l’eix Diagonal que, a 
partir de l’oferta actual, determini les actuacions que 
cal fer per a millorar la comunicació mitjançant trans-
port públic entre les ciutats de Manresa, Igualada, Vi-
lafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, per tal que 
es puguin introduir aquestes mesures de millorament 
en la xarxa de transport públic en els propers exercicis 
pressupostaris.

Palau del Parlament, 27 de març de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i San-
tacreu, Eva Granados Galiano, diputats, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la senyalització 
complementària de la connexió de l’eix Diago-
nal amb els accessos als ports i els aeroports
Tram. 250-00394/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13260 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, 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 
Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El desembre de 2011 va entrar en funcionament el nou 
traçat de la C-15 en tota la seva extensió. Es comple-
tava així un eix viari de singular importància pel des-
envolupament econòmic de les comarques del Bages, 
l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf, iniciat i desenvolupat 
de manera decisiva pel Govern d’Entesa.

Aquesta via ha d’esdevenir, entre d’altres, un eix bàsic 
de mobilitat donada la seva connexió en xarxa amb 
d’altres eixos viaris del país, com és el cas de l’Eix 
Transversal (C-25), de l’A-2, l’AP-7, l’autopista Pau 
Casals,etc. Aquesta connexió en xarxa permet als usu-
aris l’accés a grans infraestructures de comunicació i 
transport, com és el cas dels ports i dels aeroports als 
quals es pot accedir des de la C-15 o en la connexió 
amb d’altres vies. Tant per l’interès de l’activitat em-
presarial com el turístic, la senyalització de l’Eix Di-
agonal ha de contemplar la senyalització per als seus 
usuaris de la connexió amb les infraestructures més 
pròximes abans indicades.

La mesura que plantegem és de vital importància per 
la mobilitat del usuaris del sector turístic dels territo-
ris de l’Eix, en especial les que reben turistes que te-
nen com a via d’arribada el transport aeri o el marítim. 
En aquest moment no hi ha cap indicador, per exem-
ple, que assenyali al conductor l’accés a l’aeroport del 
Prat, de l’aeroport de Reus o els ports de Barcelona o 
Tarragona.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar, programar i implantar la senyalitza-
ció complementària indicativa de la connexió de l’Eix 

Diagonal (C-15) amb les vies d’accés als principals ae-
roports i ports del país.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i San-
tacreu, Eva Granados Galiano, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la duplicitat im-
positiva i el conflicte de competències a les 
comarques de Lleida pel pagament del cà-
non de control d’abocaments i del cànon de 
l’aigua
Tram. 250-00395/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13261 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Àngel Ros i Domingo, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre està comuni-
cant als ajuntaments lleidatans l’obligació de liquidar 
l’anomenat «Canon de control de Vertidos», d’acord 
amb el que estableix el RD legislatiu 1/2011, pel qual 
s’aprova el tex refós de la Llei d’Aigües, i que grava 
l’estudi, control i protecció i millora del medi receptor 
de cada conca hidrografia.

Aquest cànon el venia pagant fins l’any 2011 l’Agència 
Catalana de l’Aigua, que depèn de la Generalitat, ja 
que afecta a tots els municipis catalans de la conca de 
l’Ebre, entre ells tots els de les comarques de Lleida; 
però un cop l’ACA l’ha de deixat de liquidar, la Con-
federació Hidrogràfica de l’Ebre està passant el cobra-
ment de l’esmentada taxa a tots els ajuntaments.

Tots els municipis catalans ja liquiden en el rebut de 
l’aigua l’anomenat «Cànon de l’Aigua» a l’Agència Ca-
talana d’Aigua, que d’acord amb l’article 63 del Decret 
Legislatiu 3/2003 de 4 de novembre té, entre d’altres 
afectacions, la prevenció i origen de la contaminació i 
recuperació i manteniment dels cabdals ecològics.

Els objectius pels que es grava el «Cànon de control 
de vertidos» (l’estudi, control, protecció i millora del 
medi receptor de cada conca hidrogràfica, d’acord 
amb l’article 113 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, 
de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
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d’Aigües) coincideixen amb els fixats pel «Cànon de 
l’Aigua», i per això considerem que pot existir una du-
plicitat d’imposició, i per tant els ajuntaments de les 
comarques de Lleida estan doblement gravats.

A més, l’article 113.8 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, 
estableix: «Cuando un sujeto pasivo del canon de con-
trol de vertidos esté obligado a satisfacer algún otro 
tributo vinculado a la protección, mejora y control 
del medio receptor establecido por las Comunidades 
Autónomas en ejercicio de sus competencias, el im-
porte correspondiente a este tributo se podrá deducir 
o reducir del importe a satisfacer en concepto de ca-
non de control de vertidos. Con el objeto de arbitrar 
los mecanismos necesarios para conseguir la efecti-
va correspondencia entre los servicios recibidos y los 
importes a abonar por el sujeto passivo de los citados 
tributos, el ministerio de Medi Ambiente y las Admi-
nistraciones Autonómicas implicades suscribirán los 
oportunos convenios de colaboración».

Per tant, d’això es dedueix que s’està produint una do-
ble imposició als municipis catalans de la conca de 
l’Ebre, pel mateix concepte, per la qual cosa l’import 
corresponent al «cànon de control de vertidos» s’hau-
ria de deduir del Cànon de l’Aigua.

Totes les taxes i cànons han de tenir retorn al territo-
ri, en forma de inversions i millores reals al medi re-
ceptor, en tant que el concepte de cànon és clarament 
finalista, tal i com estableix la llei. La suma de la li-
quidació del «Canon de control de vertidos» de tots els 
municipis lleidatans de la Conca de l’Ebre pot superar 
els 500.000 euros anuals, dels què 281.147 euros cor-
responen a la liquidació de l’Ajuntament de Lleida, pe-
rò aquest import no tradueix en actuacions de protec-
ció i millora del medi receptor de la conca, en el nostre 
cas concret el riu Segre i els seus afluents lleidatans, ja 
que les darreres actuacions de millora del sanejament 
del riu Noguerola i altres actuacions destinada a la mi-
llora de la qualitat de les aigües al seu pas per la ciutat 
les ha impulsat directament l’Ajuntament amb ajuts de 
fons comunitaris.

Aquesta situació de doble imposició tributaria o bé de 
conflicte de competències entre dues administracions, 
d’acord amb alguns informes jurídics, s’ha agreujat 
darrerament per la decisió unilateral de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua de suprimir el coeficient reductor que 
històricament s’aplicava als consums dels municipis de 
la conca catalana de l’Ebre, de tal manera que per als 
municipis lleidatans la pujada aquest any del «Cànon 
de l’Aigua» serà de més del 15% per als consums do-
mèstics i fins al 44% per als consums municipals. Ai-
xò comporta un greuge comparatiu entre els municipis 
catalans de la conca de l’Ebre i la resta de municipis 
catalans de les conques internes de Catalunya, de tal 
manera que els consumidors lleidatans han de fer front 
a un increment de la pressió fiscal dels tributs que gra-
ven l’aigua, a causa de la decisió de l’ACA de deixar de 
finançar el «Canon de control de vertidos» de la CHE i 

de suprimir les exempcions històriques al «Cànon de 
l’Aigua», sense que aquest augment es vegi traduït de 
la mateixa manera en inversions per part de les dues 
administracions als rius lleidatans i, en concret pel que 
afecta a l’Ajuntament de Lleida, al riu Segre.

En aquest sentit, cal tenir que l’augment de la pressió 
fiscal dels darrers anys del «Cànon de l’Aigua» està 
provocant que del rebut de l’aigua que paga el consu-
midor entre un 40 i un 80 per cent ja correspongui en 
aquests moments a tributs autonòmics.

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. Resoldre amb el Govern de l’Estat la duplicitat im-
positiva i/o conflicte de competències que pateixen els 
municipis i els ciutadans lleidatans pel pagament del 
«Canon de control de vertidos» al Govern de l’Estat i 
del «Cànon de l’Aigua» al Govern de la Generalitat, a 
través de la subvenció directa per part de l’ACA com 
ha fet fins al 2011 o bé deduint del «Canon de con-
trol de vertidos» l’import del «Cànon de l’Aigua» que 
paguen els municipis lleidatans, establint els convenis 
necessaris entre les dues administracions com es con-
templa al Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de ju-
liol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües.

2. Mantenir els coeficients reductors que venia apli-
cant històricament en el «Cànon de l’Aigua» als muni-
cipis catalans de la conca de l’Ebre, ja que la seva eli-
minació incrementa la situació de greuge comparatiu 
entre els consumidors lleidatans, que han de fer front a 
una major pressió fiscal sobre un bé bàsic com és l’ai-
gua, i la resta de consumidors de Catalunya.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Àngel Ros i Domingo, diputats, del GP SOC
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Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
Pla especial de protecció del medi natural i 
del paisatge de l’alta Garrotxa
Tram. 250-00396/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13262 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Àngel Ros i Do-
mingo, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, 
Juli Fernández i Iruela, diputat, Marina Geli i Fàbre-
ga, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural.

Exposició de motius

El Pla especial de protecció del medi natural i del pai-
satge de l’Alta Garrotxa fa quasi tres anys que està re-
dactat i en canvi el Govern de la Generalitat no n’ha 
fet ni l’aprovació inicial.

Aquest fet, conjuntament amb la disminució dràstica 
de recursos destinats per la Generalitat a aquest espai, 
suposa una incidència molt negativa tant pel territori 
com pels seus habitants.

En resposta a la pregunta formulada pel Grup Socialis-
ta per ser contestada per escrit sobre aquest retard, el 
Conseller Pelegrí, en data 23 d’abril de 2012, afirmava: 

«El Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge d’aquest espai del PEIN actualment està ja re-
dactat. Els documents que el composen suposen una 
primera proposta completa de pla especial.

Actualment s’està fent la revisió d’aquests documents 
prèviament a la seva tramitació, d’acord amb la polí-
tica de planificació dels espais naturals protegits que 
gestiona.

La previsió és finalitzar aquesta revisió durant l’any 
2012, així com fer l’aprovació inicial del Pla també en 
aquest any.»

En data 3 de juliol de 2012, el mateix Grup Socialis-
ta, en la compareixença de Conseller Pelegrí a la Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, li reiterava la necessitat de l’aprovació 
d’aquest Pla Especial, remarcant que aquest fet no cos-
tava cap diner, que era una simple qüestió de voluntat 
política de fer-ho.

S’han superat en escreix els terminis que havia for-
mulat el Conseller i per tant s’ha sumat més retard al 
retard existent.

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 aprovar inicialment i de forma immediata 
el Pla especial de protecció del medi natural i del pai-
satge de l’Alta Garrotxa, i així mateix insta el Govern, 
una vegada feta l’aprovació inicial, a prosseguir els 
tràmits a fi de poder formular l’aprovació definitiva del 
Pla Especial durant l’any en curs.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Àngel Ros i Do-
mingo, Jordi Terrades i Santacreu, Juli Fernández i 
Iruela, Marina Geli i Fàbrega, diputats, del  GP SOC

Proposta de resolució sobre la projecció 
d’una rotonda a la intersecció de Riells i Via-
brea de la carretera C-35
Tram. 250-00397/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13263 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Juli Fernández i Iruela, diputat, Ma-
rina Geli i Fàbrega, 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 substan-
ciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La carretera C-35 Llagostera-Sant Celoni, que pertany 
a la Xarxa bàsica, és un dels eixos sudoest-nordest. És 
una via preferent, de doble calçada en el tram Llagos-
tera-Maçanet i calçada única en el tram Maçanet-Sant 
Celoni.

El Pla territorial de les Comarques Gironines defineix 
aquesta carretera en el seu tram gironí com una via 
estructurant primària, és a dir, un eix de mitjà o llarg 
recorregut vertebrador del territori, de vocació inter-
regional o interpolaritats. El Pla diu que per tal de ga-
rantir l’accessibilitat en condicions òptimes, aquestes 
vies han d’oferir bones prestacions en termes de velo-
citat de recorregut i de capacitat.

A part de les prestacions en termes de velocitat i capaci-
tat, també és molt important la seguretat, i en aquest sen-
tit cal dir que el tram Hostalric-Sant Celoni ha esdevin-
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gut un punt negre d’accidentalitat pels dèficits en matèria 
de seguretat que aquest tram històricament ha tingut.

El tram té una important densitat de trànsit. La inten-
sitat mitjana diària (IMD) era de 15.025 vehicles el 
2010, dels que un 15’08% era de trànsit pesat.

A part de la col·locació de radars fixos, el 2009 es va 
fer una important millora, sobretot en seguretat, d’a-
quest tram de carretera, que va resoldre les entrades i 
sortides de tots els municipis excepte la intersecció de 
Riells i Viabrea/Breda.

L’actual entrada i sortida de Riells i Viabrea a la C-35 
(Km. 64) és un carril d’acceleració que no supera els 
quinze metres en direcció Hostalric i la incorporació 
en direcció Sant Celoni no té carril d’acceleració i està 
en un angle mort. Aquesta intersecció ha tingut nom-
brosos accidents.

L’Ajuntament de Riells i Viabrea ha demanat repetida-
ment la construcció d’una rotonda en aquest punt. Fins 
i tot existeix un estudi provisional que a més de cons-
tatar la important millora que suposaria la construc-
ció d’aquesta rotonda, posa en evidència el poc cost de 
l’obra al ser propietat municipal els terrenys afectats i 
al trobar-nos en una topografia molt plana i per tant de 
poc cost d’acondicionament.

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 redactar en l’exercici 2013 el projecte d’una 
rotonda a la C-35 (Km 64) en la intersecció de Riells i 
Viabrea i a executar l’obra al llarg de 2014.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Juli Fernández i Iruela, Marina Geli i Fà-
brega, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre les pensions 
del sistema de la seguretat social els bene-
ficiaris de les quals són els infants i els ado-
lescents tutelats per la Generalitat
Tram. 250-00398/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Núria Ventura 
Brusca, diputada, Eva Granados Galiano, diputada, 
Núria Segú Ferré, diputada del Grup Parlamentari So-

cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanci-
ada davant la Comissió de la Infància.

Exposició de motius

D’acord amb el que recull l’Informe del Síndic de 
Greuges 2012, fins al juny del 2010 la DGAIA trami-
tava les pensions que perceben els infants tutelats per 
raó de les despeses que genera l’exercici de les funci-
ons tutelars, les acumulava i les lliurava posteriorment 
als infants i adolescents quan finalitzava la situació de 
desemparament o assolien la majoria d’edat. L’afecta-
ció de les pensions i prestacions dels menors tutelats 
per la DGAIA es fonamentava en la disposició addi-
cional setena de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, 
que disposa que «l’import de les prestacions o pensi-
ons de les quals són beneficiaris els infants o els ado-
lescents que estan sota mesures de tutela o guarda a 
càrrec de l’entitat tutelar resta afectat a subvenir les 
despeses derivades de l’atenció del servei públic que 
reben».

Per aplicar aquesta afectació, la disposició addicional 
esmentada de la Llei 14/2010 va ser objecte de desple-
gament mitjançant la Instrucció 1/2012, de 24 de fe-
brer, que, essencialment considera: 

– que l’afectació derivada de la Llei 14/2010 implica 
que les quanties de les pensions i les prestacions de les 
quals són beneficiaris els infants o adolescents afectats 
són un recurs propi de la Generalitat de Catalunya i 
s’integren en el pressupost de la Generalitat de Catalu-
nya com a ingrés de la Generalitat

– que la Generalitat no està obligada al pagament als 
afectats de cap quantia derivada dels ingressos esmen-
tats

I en conseqüència aplica aquestes consideracions als 
ingressos corresponents a pensions i prestacions de 
menors sota tutela o guarda de la Generalitat debuts 
des de l’any 2007, sens perjudici dels casos en què, 
d’acord amb la pràctica anterior, la Generalitat havia 
abonat les quanties corresponents a pensions ingressa-
des després del 2007, essencialment per a menors que 
han complert la majoria d’edat entre el 2007 i l’aprova-
ció de la instrucció esmentada.

El contingut de la disposició addicional setena de la 
Llei 14/2010 genera obligacions noves exclusivament 
per a la gestió de la DGAIA, ja que l’obliga a reservar 
els recursos derivats d’aquestes prestacions i pensions 
per a les despeses derivades de l’atenció del servei pú-
blic que reben els infants i redueix l’eventual capaci-
tat de l’Administració per cobrir altres despeses amb 
aquests recursos.

Tot i així, no es pot interpretar com una norma genera-
dora de noves obligacions per als menors (a contribuir 
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al cost del servei) ni com una norma de determinació 
de la titularitat d’aquests recursos o d’alteració de la 
seva quantia.

Cap normativa, excepte la disposició addicional sete-
na de la Llei 14/2010, recull l’obligació de pagament 
del servei per part dels menors tutelats. La generació 
d’una obligació de pagament del servei per part dels 
menors tutelats (amb l’excepció de la disposició addi-
cional setena de la Llei 14/2010) no està recollida en 
la normativa de serveis socials, ni en la normativa re-
guladora de l’acolliment ni en la normativa de taxes i 
preus dels serveis socials.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Deixar sense efecte la instrucció 1/2012, de 24 de fe-
brer, sobre les presentacions i les pensions del sistema 
de la seguretat social de les quals són beneficiaris els in-
fants i adolescents tutelats per la Generalitat de Catalu-
nya amb efectes del dia en què es va establir la norma.

2. Abonar als menors que han deixat d’estar tutelats 
en el període de vigència de la Instrucció 1/2012 les 
quantitats percebudes per la DGAIA en concepte de 
prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec de què 
han estat beneficiaris durant el temps de tutela.

3. Que s’administrin els recursos procedents de les 
pensions en benefici del menor corresponent, desti-
nant-los a l’accés a serveis i beneficis que no es trobin 
entre aquells a què té ja accés de manera gratuïta o re-
servant-los totalment o parcialment per al moment de 
l’assoliment de la majoria d’edat

4. Que es lliurin a les persones afectades les quantitats 
no gastades, de la forma que s’indica al punt 3, quan 
assoleixen la majoria d’edat.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Núria Ventu-
ra Brusca, Eva Granados Galiano, Núria Segú Ferré, 
diputades, del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’adjudicació de 
les obres de construcció de la Residència i 
Centre de Dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00399/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Eva Granados Ga-
liano, diputada, Montserrat Capdevila Tatché, porta-
veu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

A Sabadell el 16,6% de la població de la ciutat té 65 
o més anys l’any 2009. Segons les dades de renovació 
padronal del 2008 (les darreres oficials disponibles), 
aquesta xifra és la segona més alta de la comarca, no-
més superada per Sant Llorenç Savall amb el 20,36%. 
A la comarca és del 13,41%.

Durant el període 2000-2009 s’ha passat de 30.669 
persones en aquest grup d’edat a les 32.326 actuals, un 
increment del 5,4% (un 0,6% de mitjana anual). L’aug-
ment no és molt important en termes globals. De fet, el 
grup de 65-74 anys s’ha reduït considerablement, men-
tre que les persones de més de 75 anys s’ha incremen-
tat notablement, sobretot les de 80 o més anys que han 
incrementat en un 44,1%. Això s’explica per la genera-
ció buida de la Guerra Civil espanyola i dels anys im-
mediatament posteriors, aquesta generació actualment 
està entre els 65 i 75 anys.

Les projeccions realitzades pel Centre d’Estudis De-
mogràfics per l’Ajuntament de Sabadell apunten que 
en els propers anys el col·lectiu de persones grans aug-
mentarà amb major intensitat que els darrers anys. De 
fet, pel període 2010-2018 es preveu un increment del 
12,8% (1,8% de mitjana anual). És a dir, de cara al 
2018 se superarà la xifra de 39 mil persones grans a 
la ciutat.

Tanmateix, tot i l’augment en termes absoluts, la pro-
porció de persones de 65 o més anys es mantindria 
en el 16,9% (només 3 dècimes de punt per sobre del 
2009). El buit generacional ha comportat que mentre 
les taxes d’envelliment s’han anat reduint en els dar-
rers anys, les de sobreenvelliment s’han incrementat 
notablement. De fet, les taxes de sobreenvelliment du-
rant el període analitzat passen del 21,4% l’any 2000 
al 29,2% l’any 2009. És a dir, prop d’una de cada qua-
tre persones grans a Sabadell té 80 o més anys. Aques-
ta constatació té implicacions importants pel que fa a 



6 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 73

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 55

un més que probable augment de la prevalença de les 
situacions de dependència entre la gent gran, i també 
en el tipus de prestacions i serveis requerits.

Segons les xifres publicades pel Departament d’Acció 
Social de la Generalitat de Catalunya al 2009, el Va-
llès Occidental és una de les comarques de la provín-
cia amb menor cobertura pública de places: de l’1,77%. 
L’objectiu de la Generalitat és assolir el 1,96% de cara 
al 2012. Força per sota de la majoria de comarques ca-
talanes, que estan entre el 2 i el 4%. En l’actualitat hi 
ha 691 places en desenvolupament i està previst pro-
moure 571 places pel 2012.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar immediatament el procés d’adjudica-
ció de les obres per a la construcció de la Residència i 
Centre de Dia Sabadell Parc Central de Sabadell.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Eva Granados Ga-
liano, diputada; Montserrat Capdevila Tatché, porta-
veu adjunta, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de construcció de la llar d’infants 
de l’illa d’equipaments UA3 del barri del Gui-
nardó, de Barcelona
Tram. 250-00400/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13266 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt, Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Les obres de construcció de l’Illa d’Equipaments del 
Mercat del Guinardó, Unitat d’Actuació 3 (UA3), de 
Barcelona contemplen la construcció d’un nou Mer-
cat, la construcció d’habitatges de protecció oficial, 
un Centre d’Atenció Primària Salut Guinardó, un casal 
per a joves, un centre per a la gent gran, l’Escola Bres-
sol Guinardó, una residència de Gent Gran i centre de 

dia i dues zones verdes de 2800 metres quadrats de 
superfície, tots ells equipaments de primera necessitat 
per al barri del Guinardó.

La construcció de l’Illa d’equipaments està patint un 
retard considerable sobre el calendari previst, l’any 
2002 se’ls va dir que durant l’any 2004 estarien aca-
bades les obres.

Aquesta actuació, llargament reivindicada pels veïns i 
veïnes del Guinardó, ha de permetre iniciar la recupe-
ració i regeneració de l’espai públic que, també degut 
a l’allargament de les obres es veu greument degradat, 
facilitant que aquell entorn recuperi allò que va ser en 
el seu dia, l’element dinamitzador del barri que faciliti 
la creació d’un futur eix comercial.

El gran deteriorament de la zona fa molts anys que s’ha 
produït un abandona-ment complert de carrers, edifi-
cis, etc. Fa que la seguretat en aquest barri sigui alar-
mant i que de les 75 botigues que hi havia a la asso-
ciació al voltant del mercat, en aquest moment només 
en quedin 18, amb el que representa aquesta pèrdua 
a nivell social, econòmic i de degradació de l’entorn.

L’escola bressol que ha d’anar a l’illa d’equipament 
UA3, ubicada als baixos del carrer de la Garrotxa ha-
via d’estar enllestida el setembre del 2012 i l’aparca-
ment, el Mercat i la Torre el durant el 2013 i el CAP i 
la residència el 2014.

En aquests moments l’abandonament total de les obres 
per part de treballa-dors i maquinària posen en evi-
dència i de manera clara l’incompliment de la Genera-
litat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Degut a aquest fet veïns, veïnes i comerciants afectats, 
veuen amb preocupació i gran malestar que cada vega-
da és més difícil poder recuperar la vida del barri, que 
era ple de vida i

ara només te locals tancats i poca gent a les botigues.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat reini-
ciar de manera immediata les obres de construcció de 
l’escola bressol que figura a l’illa d’equipament UA3 al 
barri del Guinardó al municipi de Barcelona.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt; Rocío Martínez-Sampere 
Rodrigo, diputada, del GP SOC



6 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 73

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 56

Proposta de resolució sobre el reinici de les 
obres de construcció d’una residència i cen-
tre de dia a l’illa d’equipaments UA3 del barri 
del Guinardó, de Barcelona
Tram. 250-00401/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt,, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Les obres de construcció de l’Illa d’Equipaments del 
Mercat del Guinardó, Unitat d’Actuació 3 (UA3), de 
Barcelona contemplen la construcció d’un nou Mer-
cat, la construcció d’habitatges de protecció oficial, 
un Centre d’Atenció Primària Salut Guinardó, un casal 
per a joves, un centre per a la gent gran, l’Escola Bres-
sol Guinardó, una residència de Gent Gran i centre de 
dia i dues zones verdes de 2800 metres quadrats de 
superfície, tots ells equipaments de primera necessitat 
per al barri del Guinardó.

La construcció de l’Illa d’equipaments està patint un 
retard considerable sobre el calendari previst, l’any 
2002 se’ls va dir que durant l’any 2004 estarien aca-
bades les obres.

Aquesta actuació, llargament reivindicada pels veïns i 
veïnes del Guinardó, ha de permetre iniciar la recupe-
ració i regeneració de l’espai públic que, també degut 
a l’allargament de les obres es veu greument degradat, 
facilitant que aquell entorn recuperi allò que va ser en 
el seu dia, l’element dinamitzador del barri que faciliti 
la creació d’un futur eix comercial.

El gran deteriorament de la zona fa molts anys que s’ha 
produït un abandonament complert de carrers, edifi-
cis, etc. Fa que la seguretat en aquest barri sigui alar-
mant i que de les 75 botigues que hi havia a la asso-
ciació al voltant del mercat, en aquest moment només 
en quedin 18, amb el que representa aquesta pèrdua 
a nivell social, econòmic i de degradació de l’entorn.

L’escola bressol que ha d’anar a l’illa d’equipament 
UA3, ubicada als baixos del carrer de la Garrotxa ha-
via d’estar enllestida el setembre del 2012 i l’aparca-
ment, el Mercat i la Torre el durant el 2013 i el CAP i 
la residència el 2014.

En aquests moments l’abandonament total de les obres 
per part de treballadors i maquinària posen en evidèn-
cia i de manera clara l’incompliment de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Degut a aquest fet veïns, veïnes i comerciants afectats, 
veuen amb preocupació i gran malestar que cada ve-
gada és més difícil poder recuperar la vida del barri, 
que era ple de vida i ara només te locals tancats i poca 
gent a les botigues.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat reini-
ciar de manera immediata les obres de construcció 
d’una residència de Gent Gran i centre de dia que for-
men part de l’Illa d’Equipaments del Mercat del Gui-
nardó (UA3) del barri del Guinardó del municipi de 
Barcelona.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jaume Collboni 
Cuadrado, portaveu adjunt; Eva Granados Galiano, 
diputada, del GP SOC

Proposta de resolució de reafirmació del 
Cos de Mossos d’Esquadra com a policia in-
tegral i de reprovació de les declaracions del 
Ministre de l’Interior que ho qüestionaven
Tram. 250-00403/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 13343 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Mena Arca, por-
taveu adjunt, Jaume Bosch Mestres, diputat del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Inte-
rior.

Exposició de motius

De forma periòdica veus provinents del Govern de 
l’Estat posen en dubte el caràcter del Cos de Mos-
sos d’Esquadra com a policia integral de Catalunya. 
Darrerament ha estat el Ministre de l’Interior qui ha 
qüestionat aquest caràcter de policia integral. I aquesta 
percepció s’ha vist afavorida per la decisió de la presi-
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denta del Grup Popular al Parlament de Catalunya de 
renunciar al servei d’escorta que li prestava el Cos de 
Mossos d’Esquadra demanant que sigui el Cos Naci-
onal de Policia qui l’exerceixi. Tots aquests fets exi-
geixen un pronunciament inequívoc del Parlament de 
Catalunya en defensa de les competències de la Gene-
ralitat i del paper del Cos de Mossos d’Esquadra.

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

1.1. Reafirma el caràcter del Cos de Mossos d’Esqua-
dra com a Policia integral, tal com reconeix l’Estatut 
d’Autonomia del 2006 que en el seu article 164.5 es-
tableix: 

«La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra té 
com a àmbit d’actuació el conjunt del territori de Cata-
lunya i exerceix totes les funcions pròpies d’un cos de 
policia, en els àmbits següents: 

a. La seguretat ciutadana i l’ordre públic.

b. La policia administrativa, que inclou la que deriva-
da de la normativa estatal.

c. La policia judicial i la investigació criminal, inclo-
ent-hi les diverses formes de crim organitzat i terroris-
me, en els termes que estableixin les lleis».

1.2. Alhora reprova les declaracions del Ministre de 
l’Interior qüestionant el caràcter de policia integral del 
Cos de Mossos d’Esquadra.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a inten-
sificar els contactes i les negociacions que permetin 
incorporar el Cos de Mossos d’Esquadra en els àmbits 
d’informació i coordinació policial a nivell europeu.

3. El Parlament de Catalunya reprova l’actitud de la 
presidenta del Grup Parlamentari Popular que ha re-
nunciat al servei d’escorta prestat pel Cos de Mossos 
d’Esquadra i ha sol·licitat els serveis de vigilància dels 
Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, menyspreant 
així el paper dels Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis, portaveu; Joan Mena Arca, por-
taveu; Jaume Bosch Mestres, diputat, del GP d’ICV-
EUiA

Proposta de resolució sobre la no renova-
ció d’una professora de la Càtedra Príncep 
d’Astúries de la Universitat de Georgetown, 
de Washington, per raons d’opinió
Tram. 250-00405/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 13478 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Mireia Canals i Boti-
nes, diputada del Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació.

Exposició de motius

Unes declaracions de l’economista Clara Ponsatí so-
bre el dret a decidir de Catalunya han dut el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte, per raons d’opi-
nió, a no renovar a la professora Ponsatí com a docent 
de la càtedra Príncep d’Astúries (que compta amb el 
suport d’Endesa, empresa amb una presència impor-
tant a Catalunya) de la Universitat de Georgetown de  
Washington.

Aquesta decisió representa un atemptat a la llibertat 
d’expressió, fet molt greu en un moment de debat pro-
fund a la societat, on és necessari que tothom pugui 
gaudir de la màxima llibertat d’expressió independent-
ment de les seves opinions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar les gestions necessàries davant del 
Govern de l’Estat per tal de corregir la decisió de no 
renovar com a docent de la càtedra Princep d’Astúri-
es a la Universitat de Georgetown a la professora Cla-
ra Ponsatí, i expressi el rebuig d’aquest Parlament a 
aquest tipus d’actuacions de caire ideològic.»

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre Mireia Canals i Botines
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU 
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Proposta de resolució sobre els centres 
d’acollida turística
Tram. 250-00406/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13493 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Juli Fernández i Iruela, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació.

Exposició de motius

El 20 de juny del 2009 es va inaugurar el primer Cen-
tre d’Acollida Turística (CAT) al municipi maresmenc 
de Teià. Aquest va ser el centre pilot impulsat per la 
Direcció General de Turisme, a través de Turisme de 
Catalunya, i que va suposar la posada en marxa de 
la nova Xarxa CAT, que tenia per objectiu potenciar 
l’atractiu turístic de Catalunya.

Els CAT es van plantejar com equipaments turístics 
que proporcionen informació turística i permeten la 
promoció i la comercialització de productes i serveis 
turístics del país, però sobretot amb informació con-
creta de l’àrea d’influència. En el cas de Teià, el tema 
central és «La romanització de Catalunya», que ver-
sa sobre la petja romana a Catalunya i la seva relació 
amb la vinya i el vi. Al costat de l’edifici del CAT es 
va museïtzar un jaciment arqueològic d’una Cella Vi-
nària per poder relatar aquest passat romà, restes ar-
queològiques úniques declarades Bé Cultural d’Inte-
rès Local.

Després de la posta en marxa del CAT de Teià es va-
ren incorporar altres centres en diversos municipis 
conformant una xarxa de 10 Centres d’Acollida Tu-
rística a Catalunya: Puigcerdà, Vilajuïga, Les, Ripoll, 
Berga, Sallent, Cervera, Palafrugell, Tortosa, i Teià.

La Xarxa CAT és un projecte pioner que va impul-
sar la Generalitat, amb la participació de totes les ad-
ministracions, i on es va invertir més de 10 milions 
d’euros. La creació d’aquesta xarxa es va emmarcar 
en el Pla Estratègic del Turisme de Catalunya 2005-10 
(PETC), encaminat a reforçar la posició de Catalunya 
com a destinació de referència en el camp del turisme.

Malgrat els esforços que es varen fer construir i poten-
ciar aquests centres a Catalunya, avui coneixem que el 
Govern de la Generalitat no destinarà més recursos a 
aquest projecte. En concret, la informació que tenim 
és que el Centre d’Acollida Turística de Teià conjunta-

ment amb la Cella Vinària tancaran les seves portes el 
proper 1 de juny.

El manteniment del Centre d’Acollida Turística és fa 
absolutament necessari pel manteniment del jaciment 
arqueològic museïtzat de la Cella Vinària que per-
met conèixer, difondre i gaudir del nostre passat, i per 
mantenir aquesta funció cal protegir el jaciment car 
d’una altre manera el seu profit és efímer i la interven-
ció realitzada pot ser fins i tot contraproduent.

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

Proposta de resolució

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

1. Presentar, en el termini de dos mesos, una diagnosi 
i balanç de la situació dels 10 Centres d’Acollida Tu-
rística de Catalunya que conformen la Xarxa: recursos 
destinats, personal, horaris d’obertura, visitants.

2. Mantenir l’obertura del Centre d’Acollida Turística 
de Teià i la Cella Vinària, tot potenciant el seu paper 
en el món del vi, i la DO Alella.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero 
Llano, Juli Fernández i Iruela, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la bonificació 
per recurrència del cost del peatge als usu-
aris habituals de l’autopista Pau Casals resi-
dents al Baix Penedès
Tram. 250-00407/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13494 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

A finals de 2011 el Govern de la Generalitat va apro-
var el decret 427/2011 sobre les tarifes dels peatges de 
la seva titularitat. De forma unilateral i sense consul-
tar als municipis dels territoris afectats ni a les orga-
nitzacions de consumidors i usuaris de els autopistes, 
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el Govern va decretar una considerable pujada dels 
preus, arribant en alguns casos al 6,7%.

Una de les comarques més afectades per aquesta puja-
da va ser la comarca del Baix Penedès en el seu accés 
per la C-32. Els usuaris residents al Baix Penedès han 
de utilitzar dos peatges, un a l’entrada de la comarca 
del Garraf (Sitges– Vendrell) i un altre a la sortida de 
la citada comarca i d’accés al Baix Llobregat (Castell-
defels - Sitges). Aquesta és una situació que perjudica 
als usuaris habituals de l’autopista Pau Casals des de 
la seva entrada en funcionament, donada la inexistèn-
cia d’una alternativa d’autovia lliure de peatge com es 
produeix en d’altres territoris de Catalunya.

El decret 427/2011 del 27 de desembre estableix, a 
més, una nova modalitat de descomptes: descompte 
per recurrència (30%) per als usuaris habituals que fa-
cin més de 16 viatges al mes (fins l’any passat eren 8 
viatges al mes); descompte VAO (40%) per aquells ve-
hicles amb 3 o més ocupants aplicable a partir de l’1 
d’abril d’enguany i el descompte ECO (30%) aplicable, 
també des d’aquesta data, per a vehicles de baixa con-
taminació. Cal tenir present que per ser beneficiari del 
descompte ECO, els usuaris hauran d’haver-se inscrit 
en el «Portal ECOVIA-T» gestionat per TABASA.

El decret, a més, estableix una distinció que es un 
greuge important entre els dos peatges de la comarca. 
Mentre que els usuaris del peatge Castelldefels-Sitges 
poden rebre les tres bonificacions, els usuaris Sitges-
Vendrell no poden gaudir la bonificació de recurrèn-
cia. Cal tenir present que l’altre via d’altes prestacions 
per accedir a la comarca des de la regió de Barcelona 
també és, per via de peatge donat que no s’han dut a 
terme les obres de l’A-7.

El passat mes de desembre de 2012, el Govern va 
aprovar un nou Decret, el 172/2012, de 27 de desem-
bre, que consolida el greuge comparatiu de la comarca 
del Baix Penedès respecte d’altres zones del país.

Cal tenir present que l’any 1994, el Govern va ampliar 
la concessió d’aquesta autopista en 17 anys més, allar-
gant la concessió del 2022 al 2039 (inicialment era de 
33 anys, de 1989 a 2022). Cal tenir present, a l’hora, el 
greuge comparatiu amb d’altres usuaris de la xarxa d’au-
topistes que compten avui amb bonificacions del 100%, 
com és el cas del usuaris de les comarques de l’Alt Ur-
gell, Cerdanya i Berguedà pel que fa al Túnel del Cadí.

Actualment, i donada la greu situació de crisi que pa-
teix el país i en especial la comarca del Baix Penedès, 
l’augment de preus de l’autopista ha esdevingut un fac-
tor de pèrdua de competitivitat econòmica pel territori 
i ha produït un impacte considerable en les rendes fa-
miliars i en l’activitat productiva dels petits empresa-
ris. Considerem molt necessari modificar els decrets 
citats, establint un descompte del 100% per recurrèn-
cia als usuaris residents en la comarca. A aquest fet cal 
sumar el greuge comparatiu de que tots dos peatges 
no han comptat mai amb una tractament en matèria 

de bonificacions similar a d’altres peatges de la regió 
metropolitana.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a decre-
tar la bonificació per recurrència fins al 100% del cost 
del peatge als usuaris habituals de l’autopista Pau Ca-
sals residents a la comarca del Baix Penedès al seu pas 
pels peatges Castelldefels-Sitges i Sitges-Vendrell de 
la C-32.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, Núria Segú Ferré, diputats, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la recepció del 
senyal de la televisió digital terrestre a tots 
els municipis del Montsià, el Baix Ebre i la 
Terra Alta
Tram. 250-00408/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13495 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Núria Ventura Brusca, 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 d’Em-
presa i Ocupació.

Exposició de motius

Diversos municipis de les Terres de l’Ebre encara no 
tenen accés a tots els canals de la televisió digital ter-
restre. Dos anys després de l’anomenada apagada ana-
lògica, encara hi ha poblacions del Montsià, Baix Ebre 
i Terra Alta, concretament Godall, Paüls, Alfara de 
Carles, Caseres i una part de la Galera, que no poden 
rebre correctament tots els canals de la TDT, i només 
poden veure la televisió a través de les emissions via 
satèl·lit o per internet.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a buscar urgentment una solució 
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a aquest problema i donar resposta en un termini de 
3 mesos als ajuntaments de Paüls, Alfara de Carles, 
Caseres i La Galera per tal que puguin rebre la senyal 
TDT.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero 
Llano, Núria Ventura Brusca, diputades, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
els pressupostos del 2013 d’una partida per 
a fer arribar la televisió digital terrestre al 
Godall
Tram. 250-00409/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13496 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Romero 
Llano, diputada, Núria Ventura Brusca, 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 d’Em-
presa i Ocupació.

Exposició de motius

Diversos municipis de les Terres de l’Ebre encara no 
tenen accés a tots els canals de la televisió digital ter-
restre, entre ells, el Godall, al Montsià, una població 
de 800 habitants que només pot veure la televisió a tra-
vés de les emissions via satèl·lit o per internet.

Actualment, a Godall hi ha 6 MUX de TDT en servei: 
TVC1, RGE i els 4 SFN. Aquest municipi no era ob-
jectiu inicial del desplegament del Catalunya Connec-
ta atès que rebia correctament el servei de TVC1 a tot 
el municipi. Aquest servei es rebia del centre emissor 
de Montcaro i, posteriorment, es va instal·lar el MUX 
de TVC1 al centre de Godall per poder donar conjun-
tament aquest servei amb els MUX públics i privats 
estatals. Els resultats però han estat negatius i el muni-
cipi continua sense tenir cobertura.

S’ha estudiat amb quins centres és tècnicament viable 
realitzar un radioenllaç per tal de donar solució al pro-
blema de falta de cobertura i la solució viable tècnica-
ment, descartant Coll Redó i Montcaro, per diversos 
motius, és la instal·lació d’una radio-enllaç amb Ull-
decona.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a consignar als pressupostos 2013 
una partida de 60.000 euros per a l’execució d’aquesta 
actuació.

Palau del Parlament, 23 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Alícia Romero 
Llano, Núria Ventura Brusca, diputades, del GP SOC

Proposta de resolució sobre el replanteja-
ment del tancament de dues línies de P3 a 
les escoles de Cardedeu
Tram. 250-00410/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 13530 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 30.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Jordi Solé i Ferran-
do, diputat, Anna Simó i Castelló, diputada del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent sobre les escoles de Cardedeu (Va-
llès Oriental), per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament va anunciar fa unes 
setmanes la supressió de 2 línies de P3 a les escoles 
de Cardedeu (Vallès Oriental) per al proper curs es-
colar, una a l’Escola de Les Aigües i l’altra a l’Esco-
la Germans Corbella. D’aquesta manera es passaria 
d’una oferta total de 10 línies el curs actual a les cinc 
escoles del municipi, a 8 el curs vinent. El Departa-
ment va prendre aquesta decisió tenint en compte que 
al padró municipal d’habitants hi consten 200 nens i 
nenes nascuts l’any 2010, que el curs 2013/2014 entra-
ran a P3.

Tanmateix, un cop finalitzat el període de preins-
cripció, es constata que 224 alumnes s’han preins-
crit a les cinc escoles de Cardedeu. A més, segons el 
padró municipal, a Cardedeu hi ha 239 infants nas-
cuts l’any 2011, i 213 infants nascuts el 2012. Si es 
confirmen aquestes dades, seria innecessari eliminar 
dues línies de P3, tal i com el Departament s’havia 
proposat.

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a replantejar, de forma consensuada amb l’Ajunta-
ment i la comunitat educativa local, el tancament anun-
ciat de dues línies de P3 a dues escoles de Cardedeu 
(Vallès Oriental) de cara al curs vinent en el cas que la 
matriculació confirmi una demanda de places escolars 
de P3 superior a la prevista pel propi Departament.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2013

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

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 re-
forma de l’impost sobre el valor afegit sobre 
el sector de la cultura
Tram. 270-00004/10

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 07.05.2013 al 21.05.2013).
Finiment del termini: 22.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013.

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la inseguretat 
ciutadana
Tram. 300-00033/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 14279 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 03.05.2013

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, president, Matías Alonso Ruiz, 
diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenten al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de maig de 2013.

– Quina és la posició del Govern de la Generalitat so-
bre els darrers episodis d’inseguretat ciutadana que 

han tingut lloc a diversos indrets de Catalunya, tals 
que robatoris o assalts?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

Albert Rivera Díaz Matías Alonso Ruiz
President del GP de C’s Diputat del GP de C’s 

Interpel·lació al Govern sobre l’atur i les me-
sures per a fomentar l’ocupació
Tram. 300-00034/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 14331 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 03.05.2013

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de maig de 
2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre la greu situació d’atur i mesures per a fomentar 
l’ocupació?

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

Oriol Amorós i March
Portaveu adjunt del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el procés per 
a constituir una banca pública al servei dels 
interessos col·lectius
Tram. 300-00035/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 14348 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 03.05.2013

A la Mesa del Parlament

David Fernàndez i Ramos, portaveu del Grup Mixt, 
d’acord amb el que estableix l’article 138 del Regla-
ment del Parlament, presenta al Govern la interpel-
lació següent, per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de maig de 
2013.
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– Sobre la necessitat d’engegar el procés per constituir 
la banca pública de Catalunya per garantir uns serveis 
financers al servei dels interessos col·lectius.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

David Fernàndez i Ramos
Portaveu del Grup Mixt

Interpel·lació al Govern sobre la reformulació 
de l’Institut Català de la Salut
Tram. 300-00036/10

Presentació
Josep vendrell Gardeñes, del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 14349 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 03.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Vendrell Gardeñes, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de 
maig de 2013.

– Sobre la reformulació de l’Institut Català de la Salut.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

Josep Vendrell Gardeñes
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
de salut sexual, afectiva i reproductiva i la 
interrupció voluntària de l’embaràs
Tram. 300-00037/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 14351 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 03.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
138 del Reglament del Parlament, presenta al Govern 
la interpel·lació següent, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de 
maig de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
les polítiques de salut sexual, afectiva, reproductiva i 
la interrupció voluntària de l’embaràs?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de 
l’autogovern del poble aranès
Tram. 300-00038/10

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 14415 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 03.05.2013

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 138 del Reglament del Parlament, presenta al 
Govern la interpel·lació següent, per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 
8 i 9 de maig de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern respecte l’exerci-
ci de l’autogovern del poble aranès?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Interpel·lació al Govern sobre el compliment 
de les resolucions judicials sobre el bilin-
güisme en el sistema educatiu
Tram. 300-00039/10

Presentació
María José Garcia Cuevas, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14416 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 03.05.2013

A la Mesa del Parlamento

María José García Cuevas, diputada del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 138 del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente interpelación al 
Govern para que sea sustanciada en el Pleno que tie-
ne que celebrarse los próximos días 8 y 9 de mayo de 
2013.
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– ¿Cuál es la política del Govern de la Generalitat so-
bre el cumplimiento de las resoluciones judiciales en 
materia de bilingüismo en el sistema educativo?

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2013

María José García Cuevas
Diputada del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre les infraestruc-
tures
Tram. 300-00040/10

Presentació
M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14417 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 03.05.2013

A la Mesa del Parlament

Ma Dolors Montserrat i Culleré, diputada del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del 
Parlament, presenta al Govern la interpel·lació se-
güent, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 8 i 9 de maig de 2013.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
en matèria d’infraestructures?

Palau del Parlament, 3 de maig de 2013

Ma Dolors Montserrat i Culleré
Diputada del GP del PPC

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Situació de compatibilitat o d’incompatibili-
tat d’un diputat
Tram. 234-00012/10, 234-00013/10 i 243-00014/10

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 30 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 Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades pels 
diputats Joan Morell i Comas, Benet Maimí i Pou i 
Roger Montañola i Busquets 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 Co-
missió, en compliment del que disposa l’article 11.2 
del Reglament, proposa al Ple la situació de compati-
bilitat dels diputats Joan Morell i Comas, Benet Mai-
mí i Pou i Roger Montañola i Busquets (tram. 234-
00012/10, 234-00013/10 i 234-00014/10)

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

El secretari La presidenta de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.02. PLE DEL PARLAMENT

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/10

Renúncia de la condició de diputat

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 30 
d’abril de 2013, d’acord amb l’article 17.a del Regla-
ment, ha pres nota de la renúncia a la seva condició de 
diputat al Parlament de Catalunya de Josep Lluís Cle-
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ries i Gonzàlez, del G. P. de Convergència i Unió, amb 
efectes del 30 d’abril de 2013.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

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

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la sec-
ció 4.67.

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 de l’Estatut dels Diputats, en la sessió 
tinguda el 30 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 Benet Maimí i Pou en substitu-
ció del diputat Joan Recasens i Guinot.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

El secretari  La presidenta 
de la Comissió  de la Comissió
Benet Maimí i Pou Carmen de Rivera i Pla 

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària
Tram. 406-00001/10

Constitució i ratificació del president

Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària

El dia 26 d’abril de 2013, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 16 d’abril de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Lluís Guinó i Subirós

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Oriol Amorós i March

Josep Cosconera Carabassa

Grup Parlamentari Socialista

Xavier Sabaté i Ibarz

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Alicia Alegret Martí

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

Jaume Bosch i Mestres

Grup Parlamentari de Ciutadans

Carlos Carrizosa Torres

Grup Mixt

Quim Arrufat Ibáñez

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya, al qual ha correspost la presidència de la Co-
missió, de conformitat amb l’article 41.2 del Regla-
ment i l’acord de la Mesa del Parlament del 2 d’abril de 
2013, ha designat president el diputat Oriol Amorós i 
March, el qual ha estat ratificat per la Comissió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat 
exclusivament pel president, que presideix i ordena els 
treballs de la Comissió. Així mateix, el lletrat que ha 
d’assistir la Comissió ha de fer les funcions de secre-
tari, als efectes d’aixecar l’acta de les sessions i d’ex-
pedir, amb el vistiplau del president, les certificacions.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013

El lletrat de la Comissió El president de la Comissió
Francesc Pau i Vall Oriol Amorós i March

Composició de la Comissió d’Estudi dels 
Models de Seguretat i Ordre Públic i de l’Ús 
de Material Antiavalots en Esdeveniments 
de Masses
Tram. 406-00002/10

Constitució i ratificació del president

Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat  
i Ordre Públic i de l’Ús de Material 
Antiavalots en Esdeveniments de Masses

El dia 26 d’abril de 2013, en la sessió que ha convocat 
la presidenta del Parlament, s’ha constituït la Comis-
sió d’Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i 
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de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de 
Masses.

La Comissió és integrada, en representació dels grups 
parlamentaris, de conformitat amb l’article 40.1 del 
Reglament del Parlament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 16 d’abril de 2013, pels diputats següents:

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Lluís Guinó i Subirós

Elena Ribera i Garijo

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya

Oriol Amorós i March

Gemma Calvet i Barot

Grup Parlamentari Socialista

Celestino Corbacho i Chaves

Ferran Pedret i Santos

Xavier Sabaté i Ibarz

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Pere Calbó i Roca

Sergio Santamaría Santigosa

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

Jaume Bosch i Mestres

David Companyon i Costa

Grup Parlamentari de Ciutadans

Matías Alonso Ruiz

Carlos Carrizosa Torres

Grup Mixt

Quim Arrufat Ibáñez

David Fernàndez i Ramos

El Grup Parlamentari Socialista, al qual ha correspost 
la presidència de la Comissió, de conformitat amb l’ar-
ticle 41.2 del Reglament i l’acord de la Mesa del Par-
lament del 2 d’abril de 2013, ha designat president el 
diputat Celestino Corbacho i Chaves, el qual ha estat 
ratificat per la Comissió.

La Comissió té un òrgan rector unipersonal, integrat 
exclusivament pel president, que presideix i ordena els 
treballs de la Comissió. Així mateix, el lletrat que ha 
d’assistir la Comissió ha de fer les funcions de secre-
tari, als efectes d’aixecar l’acta de les sessions i d’ex-
pedir, amb el vistiplau del president, les certificacions.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013

El lletrat de la Comissió El president de la Comissió
Francesc Pau i Vall Celestino Corbacho i Chaves

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 7/X, so-
bre el model present i futur de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 390-00007/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actu-
ació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.04.2013

Control del compliment de la Moció 8/X, so-
bre les polítiques d’ocupació
Tram. 390-00008/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.04.2013

Control del compliment de la Moció 9/X, so-
bre l’estabilitat pressupostària i el deute
Tram. 390-00009/10

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Por-
taveus, 30.04.2013
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Control de l’Actuació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el 
president del Consell de Govern de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
perquè informi sobre el model de cobertura 
territorial dels mitjans de la Corporació i el 
compliment dels objectius de col·laboració 
en la cohesió territorial
Tram. 358-00001/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del comitè d’empresa de Televisió de 
Catalunya davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals perquè informin sobre la 
situació actual
Tram. 356-00089/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Sol·licitud de compareixença de Marta Ero-
la, directora de Coordinació Rural de Ca-
talunya, davant la Comissió de la Infància 
perquè expliqui les seves propostes per a la 
igualtat i la millora de la vida del infants de 
l’àmbit rural
Tram. 356-00090/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 4, tingu-
da el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del comitè d’empresa de Catalunya 
Ràdio davant la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informin sobre la situa-
ció actual
Tram. 356-00091/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del comitè professional de Televisió de 
Catalunya davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals perquè informin de la situ-
ació del mitjà en matèria de continguts i de 
criteris dels professionals
Tram. 356-00102/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del comitè professional de Catalunya 
Ràdio davant la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informin sobre la situ-
ació del mitjà en matèria de continguts i de 
criteris dels professionals
Tram. 356-00103/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del comitè d’empresa de Televisió 
de Catalunya davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre la 
situació laboral i sobre les seves propostes 
amb relació als convenis laborals i al con-
tracte programa
Tram. 356-00104/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del comitè d’empresa de Catalunya 
Ràdio davant la Comissió de Control de l’Ac-
tuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè informi sobre la situa-
ció laboral i sobre les seves propostes amb 
relació als convenis laborals i al contracte 
programa
Tram. 356-00105/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Sol·licitud de compareixença del director 
d’informatius de TV3 davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè informi 
sobre la incidència en la qualitat de la infor-
mació del tancament de les delegacions de 
TV3 a les Terres de l’Ebre, els Pallars i la Ca-
talunya del Nord
Tram. 356-00114/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la 
sessió núm. 4, tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la 
sessió núm. 4, tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la 
sessió núm. 4, tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula per la Infància i l’Ado-
lescència a Catalunya davant la Comissió 
de la Infància perquè exposi les aportacions 
d’aquesta entitat al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 356-00159/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 4, tingu-
da el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat davant la Comissió de la Infància 
perquè exposi les aportacions d’aquesta en-
titat al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 356-00160/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 4, tingu-
da el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Save the Children davant la Co-
missió de la Infància perquè exposi les apor-
tacions d’aquesta entitat al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00161/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 4, tingu-
da el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Educadores i Edu-
cadors Socials de Catalunya davant la Co-
missió de la Infància perquè exposi les 
aportacions d’aquesta entitat al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00162/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 4, tingu-
da el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya davant la Comissió de la Infàn-
cia perquè exposi les aportacions d’aquesta 
entitat al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 356-00163/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 4, tingu-
da el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Justícia i Pau davant la Comis-
sió de la Infància perquè exposi les apor-
tacions d’aquesta entitat al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00164/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 4, tingu-
da el 30.04.2013, DSPC-C 86.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Casal dels Infants del Raval da-
vant la Comissió de la Infància perquè ex-
posi les aportacions d’aquesta entitat al 
document de bases del Pacte per a la infàn-
cia
Tram. 356-00165/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 4, tingu-
da el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions Gi-
tanes de Catalunya davant la Comissió de 
la Infància perquè exposi les aportacions 
d’aquesta entitat al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 356-00166/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 4, tingu-
da el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació d’UNICEF davant la Comissió de 
la Infància perquè exposi les aportacions 
d’aquesta organització al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 356-00167/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància, en la sessió núm. 4, tingu-
da el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
general de Política Lingüística davant la Co-
missió de Cultura i Llengua perquè informi 
sobre les línies de treball d’aquesta direcció 
general i del Consorci per a la Normalització 
Lingüística
Tram. 356-00192/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Montserrat Capdevila Tatché, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, 25.04.2013.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants de la Fe-
deració Catalana de Drogodependències 
davant la Comissió de la Infància per a ex-
posar llurs aportacions al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 357-00020/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Entitats amb Projectes i Pisos As-
sistits davant la Comissió de la Infància per 
a exposar llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00021/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 30.04.2013, DSPC-C 86.
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Compareixença de representants de la Fe-
deració d’Entitats Llatinoamericanes de Ca-
talunya davant la Comissió de la Infància per 
a exposar llurs aportacions al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00022/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Compareixença de Josep Abelló Padró, ex-
president del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya i exalcalde de Reus, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sec-
tor Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00084/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de representants del comi-
tè d’empresa de Televisió de Catalunya da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals per a informar sobre la situació actual
Tram. 357-00085/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Compareixença de Ramon Bagó Agulló, ex-
president del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya i de la Corporació Salut del Ma-
resme i la Selva i president del Grup Serhs, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00086/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de representants del comi-
tè professional de Televisió de Catalunya da-
vant la Comissió de Control de l’Actuació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals per a informar de la situació del mit-
jà en matèria de continguts i de criteris dels 
professionals
Tram. 357-00087/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Compareixença de Xavier Crespo i Llo-
bet, exalcalde de Lloret de Mar i exgestor 
de l’empresa pública Centres Mèdics Selva 
Maresme, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00088/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.
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Compareixença d’una representació del co-
mitè d’empresa de Televisió de Catalunya 
davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals per a informar sobre la situació labo-
ral i sobre les seves propostes amb relació 
als convenis laborals i al contracte progra-
ma
Tram. 357-00089/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Compareixença de representants del comitè 
d’empresa de Catalunya Ràdio davant la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals per a 
informar sobre la situació actual
Tram. 357-00090/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Compareixença de representants del comi-
tè professional de Catalunya Ràdio davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per a informar sobre la situació del mitjà en 
matèria de continguts i de criteris dels pro-
fessionals
Tram. 357-00091/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Compareixença d’una representació del co-
mitè d’empresa de Catalunya Ràdio davant 
la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als per a informar sobre la situació laboral 
i sobre les seves propostes amb relació als 
convenis laborals i al contracte programa
Tram. 357-00092/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

Compareixença de Marina Geli i Fàbrega, 
exconsellera de Salut, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sa-
nitari i les Relacions entre el Sector Públic 
Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00093/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Ricard Gutiérrez Martí, 
exdirectiu de la Fundació Privada de Ges-
tió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00094/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.
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Compareixença de Carles Manté i Fors, ex-
directiu de la Fundació Privada de Gestió 
Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya i de la Corporació Salut del Ma-
resme i la Selva i exdirector del Servei Cata-
là de la Salut, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00095/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Lluís Miquel Pérez i Se-
gura, exalcalde de Reus i expresident d’In-
nova, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00096/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Josep Prat Domènech, 
exdirectiu del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, expresident de l’Institut Cata-
là de la Salut i ex-director general d’Innova, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00097/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Jaume Amat i Reyero, 
síndic major de la Sindicatura de Comptes, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00098/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Jordi Colomer Mascaró, 
ex-director gerent de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i 
les Relacions entre el Sector Públic Sanitari 
i les Empreses
Tram. 357-00099/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Núria Constants Macià, 
directora i gerent de la Corporació Salut del 
Maresme i la Selva i administradora única de 
Centres Mèdics Selva Maresme, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sec-
tor Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00100/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.
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Compareixença de Jordi Varela Pedragosa, 
ex-director general de la Fundació Privada 
de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i 
les Relacions entre el Sector Públic Sanitari 
i les Empreses
Tram. 357-00101/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Pere Vallribera i Rodrí-
guez, ex-director general de la Corporació 
Salut del Maresme i la Selva i administra-
dor únic de Centres Mèdics Selva Maresme, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00102/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Ramon Cunillera Grañó, 
director general del Consorci de Salut i So-
cial de Catalunya i exdirectiu de la Corpora-
ció Salut del Maresme i la Selva, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sec-
tor Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00103/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença d’Albert Fernández Terrica-
bras, president del Consorci de Salut i Soci-
al de Catalunya i de la Corporació Salut del 
Maresme i la Selva, davant la Comissió d’In-
vestigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari 
i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari 
i les Empreses
Tram. 357-00104/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Carles Pellicer i Punyed, 
alcalde de Reus i president d’Innova, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió 
en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el 
Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00105/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Josep Maria Sabaté i 
Guasch, exdirector del Servei Català de la 
Salut, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Em-
preses
Tram. 357-00106/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.
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Compareixença de Xavier Pomés i Abella, 
president de la Fundació de Gestió de l’Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau i exconse-
ller de Sanitat, davant la Comissió d’Investi-
gació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00107/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Jorge Batesteza Pen-
na, arquitecte de l’Hospital de Sant Joan de 
Reus, davant la Comissió d’Investigació so-
bre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relaci-
ons entre el Sector Públic Sanitari i les Em-
preses
Tram. 357-00108/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de José Ignacio Cuervo Ar-
gudín, exdelegat del Govern de la Generali-
tat a Madrid i ex-primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona, davant la Comis-
sió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic 
Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00109/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Manel Farré Montañés, 
president del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00110/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Francesc José María 
Sánchez, ex-secretari general del Consor-
ci de Salut i Social de Catalunya i d’Innova, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00111/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Daniel de Alfonso, direc-
tor de l’Oficina Antifrau, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sa-
nitari i les Relacions entre el Sector Públic 
Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00112/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.
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Compareixença de Jordi Tous Vallvé, exdi-
rector d’Assumptes Institucionals de Sages-
sa i exdirector dels Serveis Territorials d’Ac-
ció Social i Ciutadania a Tarragona, davant 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió 
en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el 
Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00113/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Núria Paniello Cuarte-
ro, expresidenta del Consorci Sanitari de 
Terrassa, davant la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00114/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Baldomero Rovira López, 
interventor de l’Ajuntament de Reus i d’Inno-
va, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions 
entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00115/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Jaume Raventós Mon-
jo, ex-director general del Consorci de Sa-
lut i Social de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sa-
nitari i les Relacions entre el Sector Públic 
Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00116/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Jaume Renyer Alimbau, 
secretari general de l’Ajuntament de Reus, 
davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00117/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Joan B. Casas Ontenien- 
te, president de la Comissió Tècnica de la 
Central de Balanços, davant la Comissió 
d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sa-
nitari i les Relacions entre el Sector Públic 
Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00118/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.
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Compareixença de Jaume Puig Junay, di-
rector del Centre d’Investigació en Econo-
mia de la Salut de la Universitat Pompeu Fa-
bra, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions 
entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00119/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Manel Peiró Posadas, 
professor del Departament de Direcció de 
Persones i Organització d’ESADE, davant la 
Comissió d’Investigació sobre la Gestió en 
l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sec-
tor Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00120/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Josep Maria Argimon 
Pallàs, conseller delegat de l’Agència d’In-
formació, Avaluació i Qualitat en Salut, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions en-
tre el Sector Públic Sanitari i les Empreses
Tram. 357-00121/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Miquel Vilardell i Tarrés, 
president del Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00122/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Compareixença de Marta Erola, directora de 
Coordinació Rural de Catalunya, davant la 
Comissió de la Infància per a explicar les se-
ves propostes per a la igualtat i la millora de 
la vida dels infants de l’àmbit rural
Tram. 357-00123/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 4, tinguda 
el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Compareixença d’una representació de la 
Taula per la Infància i l’Adolescència a Cata-
lunya davant la Comissió de la Infància per 
a exposar les aportacions d’aquesta entitat 
al document de bases del Pacte per a la in-
fància
Tram. 357-00124/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 4, tinguda 
el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 30.04.2013, DSPC-C 86.
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Compareixença d’una representació de l’As-
sociació de Mestres Rosa Sensat davant la 
Comissió de la Infància per a exposar les 
aportacions d’aquesta entitat al document 
de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00125/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 4, tinguda 
el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Compareixença d’una representació de Save 
the Children davant la Comissió de la Infàn-
cia per a exposar les aportacions d’aquesta 
entitat al document de bases del Pacte per 
a la infància
Tram. 357-00126/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 4, tinguda 
el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya davant la Comissió de la Infància 
per a exposar les aportacions d’aquesta en-
titat al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 357-00127/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 4, tinguda 
el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Compareixença d’una representació del Col-
legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
davant la Comissió de la Infància per a expo-
sar les aportacions d’aquesta entitat al do-
cument de bases del Pacte per a la infància
Tram. 357-00128/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 4, tinguda 
el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de la Infància, tinguda el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Compareixença d’una representació de Jus-
tícia i Pau davant la Comissió de la Infància 
per a exposar les aportacions d’aquesta en-
titat al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 357-00129/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 4, tinguda 
el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Compareixença d’una representació del Ca-
sal dels Infants del Raval davant la Comissió 
de la Infància per a exposar les aportacions 
d’aquesta entitat al document de bases del 
Pacte per a la infància
Tram. 357-00130/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 4, tinguda 
el 30.04.2013, DSPC-C 86.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions Gitanes de Cata-
lunya davant la Comissió de la Infància per 
a exposar les aportacions d’aquesta entitat 
al document de bases del Pacte per a la in-
fància
Tram. 357-00131/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 4, tinguda 
el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Compareixença d’una representació d’UNI-
CEF davant la Comissió de la Infància per a 
exposar les aportacions d’aquesta organit-
zació al document de bases del Pacte per a 
la infància
Tram. 357-00132/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de la Infància en la sessió núm. 4, tinguda 
el 30.04.2013, DSPC-C 86.

Compareixença de Boi Ruiz i Garcia, conse-
ller de Salut, davant la Comissió d’Investiga-
ció sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les 
Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 357-00133/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àm-
bit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sa-
nitari i les Empreses en la sessió núm. 2, tinguda el 
29.04.2013, DSPC-C 85.

Sessió informativa de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals amb el president 
del Consell de Govern de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals sobre el mo-
del de cobertura territorial dels mitjans de la 
Corporació i el compliment dels objectius de 
col·laboració en la cohesió territorial
Tram. 359-00006/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.04.2013, DSPC-C 82.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 10

Convocada per al dia 8 de maig de 2013

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-
voco a la sessió següent del

Ple del Parlament

8 de maig de 2013

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 8 de maig, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat de diputats. Tram. 234-
00012/10, 234-00013/10. i 234-00014/10. Comissió de 
l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen 
de la Comissió (dictamen: BOPC 73).

3. Comunicació al Ple de la composició de les meses 
de les comissions (art. 41.2 del Reglament).

4. Proposició de llei del mínim vital garantit. Tram. 
202-00010/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: BOPC 
22, 10).

5. Proposició de llei d’horaris comercials i determina-
des activitats de promoció. Tram. 202-00026/10. Grup 
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Parlamentari de Convergència i Unió i Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: 
BOPC 39, 44). (Aquest punt es debatrà el 8 de maig, a 
les 16.00 h).

6. Proposta de resolució de creació d’una comissió es-
pecífica sobre el dret a decidir. Tram. 252-00010/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va i Grup Mixt. Debat i votació (text presentat: BOPC 
72, 22).

7. Interpel·lació al Govern sobre l’atur i les mesures 
per a fomentar l’ocupació. Tram. 300-00034/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de l’autogo-
vern del poble aranès. Tram. 300-00038/10. Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures. 
Tram. 300-00040/10. M. Dolors Montserrat i Culleré, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de sa-
lut sexual, afectiva i reproductiva i la interrupció vo-
luntària de l’embaràs. Tram. 300-00037/10. Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la reformulació de 
l’Institut Català de la Salut. Tram. 300-00036/10. Jo-
sep Vendrell Gardeñes, del Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el compliment de les 
resolucions judicials sobre el bilingüisme en el siste-
ma educatiu. Tram. 300-00039/10. María José Garcia 
Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre la inseguretat ciu-
tadana. Tram. 300-00033/10. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre el procés per a cons-
tituir una banca pública al servei dels interessos col-
lectius. Tram. 300-00035/10. Grup Mixt. Substancia-
ció.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la creació d’ocupació i la lluita contra l’atur. Tram. 
302-00026/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació del món local i la seva capacitat de pres-

tació de serveis. Tram. 302-00028/10. Grup Parlamen-
tari Socialista. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques d’habitatge. Tram. 302-00029/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les participacions preferents. Tram. 302-00030/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i 
votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política comercial. Tram. 302-00031/10. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació i les perspectives del sector primari. 
Tram. 302-00032/10. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Tram. 302-00033/10. Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2013

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Renúncia de la condició de diputat

Comunicació
Reg. 13471

A la Mesa del Parlament

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat al Parlament de 
Catalunya en la X legislatura, d’acord amb el que es-
tableix l’article 17.a del Reglament del Parlament, pre-
senta la renúncia a la condició de diputat.

Presento aquesta renúncia a petició pròpia. Decisió 
difícil, perquè és un gran honor ser diputat d’aquesta 
cambra que representa la nostra nació, tots els ciuta-
dans i ciutadanes que hi vivim.

El motiu de la meva renúncia es deu a la impossibili-
tat ara de poder complir amb el deure com a diputat en 
aquesta cambra i alhora al Senat, on sóc portaveu del 
Grup Parlamentari Català Convergència i Unió. La co-
incidència en el calendari dels dies que tenen lloc les ses-
sions plenàries, em porta a la renúncia a l’escó del Par-
lament. Fins fa unes setmanes, abans de Setmana Santa, 
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les agendes permetien compaginar les activitats de les 
dues cambres ja que hi havia alternança quinzenal en les 
dates de celebració dels plens del Parlament i del Senat.

Deixar de ser diputat és, en aquests moments, una 
qüestió d’honestedat, respecte i responsabilitat cap a 
l’exercici de la política i cap al meu país. En cas con-
trari, si no prengués aquesta determinació, sé que no 
podria exercir el càrrec de diputat amb l’exigència i 
rigor que requereix.

Certament, és molt convenient per al nostre país i per 
a la defensa dels interessos dels catalans i catalanes, 
també defensar Catalunya des de Madrid. Tot i això, 
i malgrat que ara deixo l’escó a aquesta cambra amb 
tristesa, sí que vull manifestar que mantinc i mantin-
dré el lligam amb aquest Parlament atès que és a de-
signació d’aquesta cambra que sóc senador.

Hem de seguir representant les institucions amb l’ob-
jectiu de cuidar el nostre país; protegir-lo i defensar-lo 
de les adversitats, en especial per sortir de la crisi eco-
nòmica; lluitar per la nostra llibertat i seguir avançant 
pel camí que hem emprès per exercir el dret a decidir 
el nostre futur polític com a nació.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els 
efectes jurídics que corresponguin, signa aquest docu-
ment.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del GP de CiU

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre la representació de la gent gran 
a la televisió
Tram. 337-00007/10

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 13458 / Coneixement i tramesa a la Comissió 

de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 30.04.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’informe sobre La repre-
sentació de la gent gran a la televisió. Informe sobre la 

diversitat i la igualtat perquè en tingueu coneixement i 
als efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 24 d’abril de 2013

Roger Loppacher i Crehuet

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Jubilació d’una funcionària de carrera

Acord
Mesa del Parlament, 30.04.2013

Secretaria General

El 16 de maig de 2013, Neus Aranda i Bosch compleix 
l’edat determinada per la legislació de la funció públi-
ca per a ésser declarada en situació de jubilació. 

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i 
Tresoreria es desprèn que Neus Aranda i Bosch com-
pleix les condicions i els requisits per a causar drets 
passius de jubilació.

A la vista de la declaració emesa per Neus Aranda i 
Bosch amb relació al compliment dels requisits que 
estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 
d’agost, sobre actualització, adequació i modernitza-
ció del sistema de Seguretat Social.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i la nor-
mativa vigent en matèria de jubilació.

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament 

Acorda:

Declarar jubilada Neus Aranda i Bosch amb efectes 
del 17 de maig de 2013, tot agraint-li els serveis pres-
tats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
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termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

Jubilació d’un funcionari de carrera

Acord
Mesa del Parlament, 30.04.2013

Secretaria General

El 26 de maig de 2013, Vicenç Casanova i Roselló 
compleix l’edat determinada per la legislació de la 
funció pública per a ésser declarat en situació de ju-
bilació. 

De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i 
Tresoreria es desprèn que Vicenç Casanova i Rose-
lló compleix les condicions i els requisits per a causar 
drets passius de jubilació.

A la vista del certificat de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social aportat per Vicenç Casanova i Rose-
lló, en relació amb el compliment dels requisits que 
estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de l’1 
d’agost, sobre actualització, adequació i modernitza-
ció del sistema de Seguretat Social.

D’acord amb l’article 48.1 dels Estatuts del règim i el 
govern interiors del Parlament de Catalunya i la nor-
mativa vigent en matèria de jubilació.

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 
la Mesa del Parlament 

Acorda:

Declarar jubilat Vicenç Casanova i Roselló amb efec-
tes del 27 de maig de 2013, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la 

Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notifica-
ció de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenci-
osa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte

4.90.15. CONTRACTACIÓ

Composició del Tribunal de Recursos Con-
tractuals del Parlament de Catalunya
Tram. 414-00002/10

Nomenament de membres
Acord: Mesa del Parlament, 30.04.2013

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 30 
d’abril de 2013, de conformitat amb el que estableix 
l’article 3 de l’Acord del 16 d’abril de 2013, de modi-
ficació de l’Acord de l’1 de març de 2011, de creació 
del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament 
de Catalunya (BOPC 63, del 22 d’abril de 2013), ha 
acordat nomenar membres del Tribunal de Recursos 
Contractuals del Parlament de Catalunya les persones 
següents: 

a) President: Joan Morell, diputat.

b) Vocals: Maria Guiu i Sallent, interventora adjunta 
a l’oïdor de comptes, i Xavier Muro i Bas, lletrat dels 
Serveis Jurídics.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

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



 1 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE EN UN TEXT NORMATIU

 200 Projecte de llei
 202 Proposició de llei
 203 Decret llei
 206 Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia
 211 Reglament del Parlament
 215 Criteri interpretatiu i norma supletòria del Reglament

 2 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE  
EN UNA RESOLUCIÓ O EN UNA MOCIÓ

 201 Investidura del president de la Generalitat
 205 Moció de censura
 212 Interposició de recurs d’inconstitucionalitat
 250 Proposta de resolució
 251 Proposta de creació de subcomissions i grups de treball
 252 Proposta de resolució per a crear comissions
 253 Proposta de resolució per a encomanar un 

informe a la Sindicatura de Comptes
 255 Debat general en el Ple
 256 Informe de fiscalització i memòria d’activitats 

de la Sindicatura de Comptes
 257 Compte general de la Generalitat de Catalunya
 259 Pla o comunicat del Govern
 260 Document de les comissions d’estudi
 261 Dictamen de les comissions d’investigació
 262 Control de la legislació delegada
 263 Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
 265 Conveni i acord de cooperació amb altres comunitats
 267 Projecte de sol·licitud al Govern d’adopció d’un projecte
 269 Projecte de proposició de llei davant les Corts Generals
 270 Proposta de proposició de llei davant les Corts Generals
 271 Designació dels diputats per defensar la Proposició de llei
 280 Designació dels senadors
 281 Elecció del Síndic de Greuges
 282 Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes
 283 Designació de membres del Consell Consultiu
 284 Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 285 Designació de membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
 286 Designació de membres del Consell de Govern de la CCMA
 287 Designació de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 295 Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
 302 Moció subsegüent a una interpel·lació
 370 Proposta de consulta popular per via de referèndum

 3 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE  
EN UN DEBAT O EN LA FORMULACIÓ

 258 Compte i fiscalització d’ens locals i altres
 264 Memòria anual d’activitats de la Comissió de Peticions
 279  Procediment per a l’elecció de càrrecs públics
 290 Compliment de resolucions
 300 Interpel·lació
 301 Interpel·lació d’urgència al Govern
 310 Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
 311 Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
 312 Pregunta oral al director general de la CCMA
 313 Pregunta oral al Consell de Govern de la CCMA
 314 Pregunta per escrit al Govern
 315 Pregunta per escrit al director general de la CCMA
 316 Pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA
 317 Pregunta oral al president de la Generalitat
 320 Sol·licitud d’informació i documentació
 322  Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
 323  Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
 325  Pregunta per escrit al president Consell de Govern de CCMA
 326  Pregunta per escrit als altres càrrecs directius de la CCMA
 340 Compliment de resolucions i de mocions
 350 Compareixença del president de la Generalitat
 351 Intervenció en el Ple de personalitats rellevants
 353 Compareixença en procediments legislatius
 355 Sessió informativa
 357 Compareixença
 359 Sessió informativa d’autoritats institucionals

 360 Informe del Síndic de Greuges
 363 Compareixença en procediments de fiscalització
 390 Compliment de mocions

 4 PROCEDIMENTS DIVERSOS D’ÍNDOLE PARLAMENTÀRIA

 125 Procediments en exercici del dret de petició
 126 Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
 240 Horari del Registre General del Parlament
 241 Calendari de dies inhàbils
 242 Distribució dels escons i els espais als grups parlamentaris
 243 Report de la Diputació Permanent
 244 Calendari de sessions
 245 Procediments a tramitar en el Ple i en les comissions
 246 Delegació de les funcions de la Presidència del Parlament
 330 Composició del Govern, delegacions i encàrrecs de despatx
 333 Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
 334 Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
 335 Altres comunicacions del president de la Generalitat i del Govern
 337 Comunicacions d’altres organismes i entitats
 352 Proposta de compareixença en procediments legislatius
 354 Sol·licitud de sessió informativa
 356 Sol·licitud de compareixença
 358 Sol·licitud de sessió informativa d’autoritats institucionals
 361 Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat
 362 Proposta de compareixença en procediments de fiscalització
 380 Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament
 381 Recurs d’inconstitucionalitat contra una llei de Catalunya
 382 Qüestió d’inconstitucionalitat
 383 Recurs d’emparament constitucional
 384 Conflicte en defensa de l’autonomia local
 385 Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
 394 Pla de treball
 395 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
 401 Declaracions i manifestacions institucionals

 5 PROCEDIMENTS I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS

 221 Norma de règim interior
 230 Pressupost del Parlament i del Síndic de Greuges
 231 Nomenament dels diputats interventors
 232 Liquidació del Pressupost
 233 Pressupost de la Sindicatura de Comptes
 235 Informe dels diputats interventors
 500 Procediment per a la provisió de llocs de treball
 501 Procediment per a la selecció de personal del Parlament
 600 Contractació administrativa
 610 Contractes d’obres
 615 Contractes de serveis
 620 Contractes de subministraments
 625 Contractes de dret civil
 630 Contractes privats

 6 PROCEDIMENTS REFERITS A DIPUTATS 
I A ÒRGANS PARLAMENTARIS

 234 Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat del diputat
 336 Declaració sobre la situació patrimonial
 396 Composició del Ple del Parlament
 397 Composició de la Diputació Permanent
 398 Composició de la Mesa del Parlament
 399 Composició del grup parlamentari
 400 Composició de la Comissió
 402 Composició de les comissions permanents legislatives
 403 Composició de les comissions permanents no legislatives
 404 Composició de les comissions creades per llei
 405 Composició de les comissions permanents de legislatura
 406 Composició de les comissions d’estudi
 407 Composició de les comissions d’investigació
 408 Distribució de representants en els òrgans
 409 Composició de les subcomissions i els grups de treball
 410 Composició de les comissions legislatives
 411  Composició de les comissions de seguiment
 412 Composició de les comissions creades per llei o reglament
 413 Composició dels intergrups
 414 Composició d’altres òrgans

TIPOLOGIA DE LES TRAMITACIONS
Els tres primers dígits que identifiquen les tramitacions corresponen al tipus de tramitació;  

els cinc següents al número seqüencial d’ordre dins d’aquesta tipologia, i els dos darrers a la legislatura.
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 1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

 1.00. Reforma de l’Estatut d’autonomia
 1.01. Lleis i altres normes
 1.01.01. Lleis
 1.01.03. Decrets llei
 1.01.04. Decrets legislatius
 1.01.05. Reglament del Parlament
 1.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 1.01.10. Normes de règim interior
 1.10. Resolucions
 1.15. Mocions
 1.17. Recomanacions
 1.20. Interpel·lacions
 1.25. Preguntes al Govern
 1.25.05. Preguntes orals en el Ple
 1.25.10. Preguntes orals en comissió 
 1.25.15. Preguntes per escrit
 1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 1.27.10. Preguntes orals en comissió
 1.27.15. Preguntes per escrit
 1.30. Altres tramitacions
 1.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent 
 1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
 1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  

o memòries de la Sindicatura de Comptes
 1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
 1.40.01. Exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu 
 1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat  

i proporcionalitat per la Unió Europea
 1.40.03. Coneixements de les propostes
 1.40.04. Acords amb relació al Comitè de les Regions 

 2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
 2.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
 2.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
 2.01.01. Projectes de llei
 2.01.02. Proposicions de llei
 2.01.03. Decrets llei
 2.01.04. Decrets legislatius
 2.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
 2.01.10. Propostes de normes de règim interior
 2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
 2.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
 2.10.07. Mocions de censura
 2.10.09. Qüestions de confiança
 2.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
 2.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges
 2.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
 2.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 2.10.18. Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 2.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
 2.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 2.10.25. Propostes de resolució
 2.10.30. Debats generals
 2.10.35. Debats en comissió
 2.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada
 2.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
 2.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ  

a una decisió administrativa
 2.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
 2.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes  

de la Sindicatura de Comptes
 2.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura  

de Comptes o altres actuacions
 2.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
 2.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
 2.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
 2.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords  

de cooperació amb altres comunitats autònomes
 2.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups  

de treball
 2.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
 2.10.95. Altres procediments amb adopció de resolucions
 2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
 2.20. Interpel·lacions
 2.25. Preguntes al Govern
 2.25.05. Preguntes orals en el Ple
 2.25.10. Preguntes orals en comissió
 2.25.15. Preguntes per escrit 
 2.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 2.27.10. Preguntes orals en comissió
 2.27.15. Preguntes per escrit 
 2.30. Altres tramitacions
 2.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent

 3. TRAMITACIONS EN CURS
 3.00. Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
 3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
 3.01.01. Projectes de llei
 3.01.02. Proposicions de llei
 3.01.03. Decrets llei
 3.01.04. Decrets legislatius
 3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament
 3.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
 3.01.10. Propostes de normes de règim interior
 3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
 3.10.05. Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
 3.10.07. Mocions de censura
 3.10.09. Qüestions de confiança
 3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
 3.10.13. Designació del síndic o síndica de greuges

 3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
 3.10.17. Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
 3.10.18. Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
 3.10.19. Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals
 3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
 3.10.25. Propostes de resolució
 3.10.30. Debats generals
 3.10.35. Debats en comissió
 3.10.40. Procediments relatius al control de la legislació delegada
 3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
 3.10.50. Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ 

a una decisió administrativa
 3.10.55. Dictàmens de les comissions d’investigació
 3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura 

de Comptes
 3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura  

de Comptes o altres actuacions
 3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
 3.10.70. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
 3.10.75. Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
 3.10.80. Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords de 

cooperació amb altres comunitats autònomes
 3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
 3.10.90. Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
 3.10.95. Altres procediments amb adopció de resolucions
 3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
 3.20. Interpel·lacions
 3.25. Preguntes al Govern
 3.25.05. Preguntes orals en el Ple
 3.25.10. Preguntes orals en comissió
 3.25.15. Preguntes per escrit 
 3.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 3.27.10. Preguntes orals en comissió
 3.27.15. Preguntes per escrit 
 3.30. Altres tramitacions
 3.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
 3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
 3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes  

o memòries de la Sindicatura de Comptes
 3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
 3.40.01. Procediments amb relació a l’exercici del dret de petició davant el Parlament 

Europeu 
 3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat  

i proporcionalitat per la Unió Europea
 3.40.03. Procediments amb relació al Comitè de les Regions 

 4. INFORMACIÓ
 4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
 4.44. Edictes
 4.45. Composició dels òrgans del Parlament
 4.45.01. Mesa del Parlament
 4.45.02. Ple del Parlament
 4.45.03. Diputació Permanent
 4.45.05. Comissions legislatives
 4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
 4.45.12. Comissions específiques de seguiment 
 4.45.13. Comissions específiques d’estudi
 4.45.14. Comissions específiques d’investigació
 4.45.25. Grups parlamentaris
 4.45.30. Distribució de representants en els òrgans
 4.48. Intergrups parlamentaris
 4.50. Compliment de resolucions i de mocions
 4.50.01. Compliment de resolucions
 4.50.02. Compliment de mocions
 4.52. Compareixences del president de la Generalitat
 4.52.05. Sol·licituds de compareixença
 4.52.10. Compareixences
 4.53. Sessions informatives i compareixences
 4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
 4.53.05. Sol·licituds de compareixença
 4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
 4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres 

persones
 4.55. Activitat parlamentària
 4.55.05. Reunions tingudes i qüestions tractades
 4.55.15. Convocatòries
 4.65. Documentació per al treball dels òrgans del Parlament
 4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
 4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern  

i d’altres òrgans
 4.70.01.  Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
 4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
 4.70.10. Altres comunicacions
 4.75. Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries
 4.80. Síndic de Greuges
 4.85. Sindicatura de Comptes
 4.86. Procediments davant les Corts Generals
 4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional
 4.87.05. Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament
 4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
 4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat
 4.87.20. Recursos d’empara constitucional
 4.87.25. Conflictes en defensa de l’autonomia local
 4.87.30.  Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
 4.88. Consells assessors del Parlament
 4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
 4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular
 4.90. Règim interior
 4.90.05. Pressupost del Parlament
 4.90.10. Càrrecs i personal
 4.90.15. Contractació
 4.95. Altres informacions
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