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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 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
Correcció d’errades de publicació (BOPC 73) p. 9

Resolució 112/X del Parlament de Catalunya, sobre 
l’oposició a l’enduriment del Codi penal
Tram. 250-00047/10
Adopció p. 9

Resolució 125/X del Parlament de Catalunya, de 
creació de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir
Tram. 252-00010/10
Adopció p. 9

1.15. Mocions

Moció 13/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
creació d’ocupació i la lluita contra l’atur
Tram. 302-00026/10
Aprovació p. 10

Moció 14/X del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació del món local i la seva capacitat de prestació de 
serveis
Tram. 302-00028/10
Aprovació p. 11

Moció 15/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
participacions preferents
Tram. 302-00030/10
Aprovació p. 12

Moció 16/X del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques d’habitatge
Tram. 302-00029/10
Aprovació p. 13

Moció 17/X del Parlament de Catalunya, sobre la re-
forma del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 302-00033/10
Aprovació p. 14

Moció 18/X del Parlament de Catalunya, sobre la si-
tuació i les perspectives del sector primari
Tram. 302-00032/10
Aprovació p. 15

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la inseguretat ciuta-
dana
Tram. 300-00033/10
Substanciació p. 15

Interpel·lació al Govern sobre l’atur i les mesures per 
a fomentar l’ocupació
Tram. 300-00034/10
Substanciació p. 15

Interpel·lació al Govern sobre el procés per a cons-
tituir una banca pública al servei dels interessos col·lectius
Tram. 300-00035/10
Substanciació p. 15

Interpel·lació al Govern sobre la reformulació de 
l’Institut Català de la Salut
Tram. 300-00036/10
Substanciació p. 15

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
Substanciació p. 15

Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de l’autogo-
vern del poble aranès
Tram. 300-00038/10
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre el compliment de les 
resolucions judicials sobre el bilingüisme en el sistema edu-
catiu
Tram. 300-00039/10
Substanciació p. 16

Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures
Tram. 300-00040/10
Substanciació p. 16

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 que fixa per a l’any civil 2013 un percentatge d’ajust dels 
pagaments directes previst al Reglament (CE) 73/2009
Tram. 295-00032/10
Coneixement de la proposta p. 16

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
per la qual es modifiquen les directives 78/660/CEE i 83/349/
CEE del Consell pel que fa a la divulgació d’informació no 
financera i informació sobre la diversitat per part de determi-
nades grans societats i determinats grups
Tram. 295-00041/10
Coneixement de la proposta p. 16
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del mínim vital garantit
Tram. 202-00010/10
Debat de totalitat p. 17
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 17

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adjudicació dels con-
cursos per a contractar els serveis socials i d’atenció a les 
persones
Tram. 250-00125/10
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre l’Escola Can Montllor, 
de Terrassa
Tram. 250-00187/10
Rebuig p. 17

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació 
de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires
Tram. 250-00193/10
Rebuig p. 17

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política comercial
Tram. 302-00031/10
Rebuig p. 17

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el soterrament de la lí-
nia ferroviària entre Barcelona i Portbou a Montcada i Reixac
Tram. 250-00220/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de la línia 9 del metro entre l’estació de Collblanc, a 
l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la terminal entre pis-
tes de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00225/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un ser-
vei permanent d’hemodinàmica als hospitals Joan XXIII de 
Tarragona, Verge de la Cinta de Tortosa, Josep Trueta de 
Girona i Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00227/10
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la retirada del Projec-
te de decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis Aranesi el 
caràcter d’acadèmia de la llengua occitana, aranès a l’Aran
Tram. 250-00233/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la transferència de les 
subvencions per a la rehabilitació d’edificis atorgades a les 
comunitats de veïns del barri del Congost, de Granollers
Tram. 250-00236/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la paralització i la sus-
pensió dels desnonaments
Tram. 250-00240/10
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la convocatòria de pla-
ces de bombers
Tram. 250-00242/10
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre el Cos de Bombers
Tram. 250-00243/10
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre l’increment del nom-
bre de places de mossos d’esquadra de l’àrea regional de 
recursos operatius
Tram. 250-00244/10
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre l’organització del sis-
tema sanitari
Tram. 250-00245/10
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre les intervencions on-
cològiques, la disponibilitat de sales d’operacions i el servei 
d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 250-00246/10
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la publicació dels con-
tractes amb els proveïdors i prestataris de serveis sanitaris i 
dels informes de la Central de Resultats
Tram. 250-00247/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre l’abaratiment del 
transport ferroviari de Renfe entre Lleida i Barcelona
Tram. 250-00248/10
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre el tancament de les 
delegacions territorials de TV3 a les Terres de l’Ebre, Pirineu 
central, Pallars i Catalunya del Nord
Tram. 250-00249/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la nova seu de l’Arxiu 
Comarcal del Baix Llobregat
Tram. 250-00252/10
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el servei mèdic de 
l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats i Custòdia de Detin-
guts, al districte de les Corts de Barcelona
Tram. 250-00253/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la capacitat de l’emis-
sari submarí i del caixó construït en l’últim tram del barranc 
de Barenys de Salou
Tram. 250-00254/10
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la revocació dels per-
misos per a fer prospeccions d’hidrocarburs davant el litoral 
català
Tram. 250-00257/10
Esmenes presentades p. 25
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Proposta de resolució sobre l’obertura d’un expedi-
ent sancionador a les centrals nuclears d’Ascó
Tram. 250-00260/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre el garantiment d’un ser-
vei permanent de pediatria d’urgència al Prat de Llobregat
Tram. 250-00261/10
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la inclusió del conjunt 
monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de 
béns que poden ésser declarats patrimoni de la humanitat
Tram. 250-00262/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la inclusió en els pres-
supostos del 2013 d’una partida per a iniciar les obres d’am-
pliació de l’Hospital de Viladecans
Tram. 250-00264/10
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la reducció de l’acci-
dentalitat de la carretera C-58 al pas per Vacarisses
Tram. 250-00265/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre l’increment d’aparells 
d’electroestimulació a l’Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova, de Lleida
Tram. 250-00266/10
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del túnel de la Bonaigua
Tram. 250-00267/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Vilade-
cans
Tram. 250-00272/10
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la integració urbana de 
la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre 
Igualada i Vilanova del Camí
Tram. 250-00273/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre el transport de viat-
gers per carretera entre Igualada i Barcelona
Tram. 250-00274/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
delegacions territorials de Televisió de Catalunya i de Cata-
lunya Ràdio a les Terres de l’Ebre, el Pirineu, el Pallars i la 
Catalunya del Nord
Tram. 250-00275/10
Esmenes presentades p. 30

Proposta de resolució sobre l’actualització i la pu-
blicació semestral de les dades del Servei Català de la Salut 
al seu web
Tram. 250-00294/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de la línia 9 del metro entre Coll blanc i l’aeroport
Tram. 250-00295/10
Esmenes presentades p. 31

Proposta de resolució sobre els serveis sanitaris 
d’urgències i de caps de setmana i festius a Sabadell
Tram. 250-00296/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre les obres de rehabilita-
ció del barri d’Espronceda, de Sabadell
Tram. 250-00297/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les zo-
nes tarifàries de la línia 3 de rodalia i l’establiment d’un servei 
integrat d’autobús i tren entre la Garrotxa i Barcelona
Tram. 250-00299/10
Esmenes presentades p. 32

Proposta de resolució sobre el programa de l’Any 
Espriu
Tram. 250-00300/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el port de Vilanova i 
la Geltrú
Tram. 250-00305/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el tram entre Mont-
blanc i Lleida de l’autopista AP-2
Tram. 250-00308/10
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
designació de zona sensible a la totalitat de la conca del 
Besòs
Tram. 250-00309/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució de disconformitat amb l’apli-
cació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria his-
tòrica
Tram. 250-00310/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre els serveis d’especia-
listes del CAP La Solana, de Sant Andreu de la Barca
Tram. 250-00311/10
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre la presentació de re-
cursos d’inconstitucionalitat en cas de vulneració de com-
petències de la Generalitat
Tram. 250-00312/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’estació de la Zona Franca de la línia 9 del metro
Tram. 250-00314/10
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de la línia 9 del metro
Tram. 250-00315/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre el garantiment d’un 
servei d’urgències de pediatria al Prat de Llobregat
Tram. 250-00316/10
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de prevenció i d’extinció d’incendis
Tram. 250-00411/10
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre l’ús del Fons de con-
tingència de la Generalitat per a resoldre la situació d’emer-
gència de l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00412/10
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la restitució de la urba-
nització de la plaça de Sanllehy, de Barcelona, i dels espais de 
les estacions afectades per les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00413/10
Presentació p. 38
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Proposta de resolució sobre el tancament de la pre-
só de Guantánamo
Tram. 250-00414/10
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al pas pels 
barris de Gràcia i Can Feu, de Sabadell
Tram. 250-00415/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la jornada de dedica-
ció especial del personal de l’Administració de la Generalitat 
i sobre les retribucions dels directius del sector públic
Tram. 250-00416/10
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el millorament d’un 
pont de la carretera BV-2249 entre Sant Llorenç d’Hortons 
i Gelida
Tram. 250-00417/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el pagament del deute 
pendent a les agrupacions de defensa vegetal
Tram. 250-00418/10
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Quatre 
Vents, de Canovelles
Tram. 250-00419/10
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la utilització d’espais 
esportius d’entitats públiques o de finançament públic pels 
infants i adolescents dels centres oberts
Tram. 250-00420/10
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre el servei de guies in-
tèrprets d’emergències de cap de setmana per a persones 
sordcegues
Tram. 250-00421/10
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
l’aprenentatge de primers auxilis al currículum escolar
Tram. 250-00422/10
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la generalització del 
programa de consultoria i suport a la xarxa de salut mental 
comunitària a l’atenció primària
Tram. 250-00423/10
Presentació p. 46

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un infor-
me a la Sindicatura de Comptes o altres actuaci-
ons

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura 
de Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a la gestió 
comptable i econòmica de les aportacions de capital públic 
a Spanair del 2009 ençà
Tram. 253-00002/10
Presentació p. 46
Termini de presentació d’esmenes p. 47

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la creació d’ocupació i la lluita contra l’atur
Tram. 302-00026/10
Esmenes presentades p. 47

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació del món local i la seva capacitat de prestació 
de serveis
Tram. 302-00028/10
Esmenes presentades p. 50

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques d’habitatge
Tram. 302-00029/10
Esmenes presentades p. 53

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les participacions preferents
Tram. 302-00030/10
Esmenes presentades p. 54

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política comercial
Tram. 302-00031/10
Esmenes presentades p. 56

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació i les perspectives del sector primari
Tram. 302-00032/10
Esmenes presentades p. 57

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya
Tram. 302-00033/10
Esmenes presentades p. 58

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat o d’in-
compatibilitat d’un diputat
Tram. 234-00012/10, 234-00013/10 i 234-00014/10
Adopció p. 62

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost
Tram. 410-00002/10
Substitució de diputats p. 62

Composició de la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans
Tram. 410-00004/10
Substitució de diputats p. 63

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10
Substitució de diputats p. 63

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Tram. 410-00006/10
Substitució de diputats p. 64

Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats
Tram. 410-00007/10
Substitució de diputats p. 64

Composició de la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat
Tram. 410-00008/10
Renúncia a la secretaria p. 64

Composició de la Comissió de Cultura i Llengua
Tram. 410-00010/10
Substitució de diputats p. 65
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Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10
Substitució de diputats p. 65

Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/10
Adscripció de diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió p. 65

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Dipu-
tats
Tram. 412-00001/10
Renúncia a la secretaria p. 66
Substitució de diputats p. 66

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
Tram. 412-00004/10
Substitució de diputats p. 66

Composició de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 412-00005/10
Renúncia a la presidència p. 67
Designació de la presidència i substitució de diputats p. 67

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10
Substitució de diputats p. 67

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones
Tram. 411-00001/10
Substitució de diputats p. 68

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/10
Substitució de diputats p. 68
Ratificació de la presidenta p. 69

Composició de la Comissió d’Acció Exterior, Unió 
Europea i Cooperació
Tram. 411-00003/10
Renúncia a la vicepresidència p. 69
Elecció del vicepresident p. 69
Substitució de diputats p. 70

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de la Segure-
tat Viària
Tram. 406-00001/10
Substitució de diputats p. 70

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Pú-
blic Sanitari i les Empreses
Tram. 407-00002/10
Substitució de diputats p. 70

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta
Tram. 413-00002/10
Designació de membres p. 71

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat 
al Sàhara
Tram. 413-00003/10
Designació de membres p. 71

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 26/X, sobre 
el tancament de Tableros Tradema, SL, de Solsona
Tram. 290-00019/10
Informe relatiu al compliment de la Resolució  p. 71

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia i Drets Humans amb el conseller de Justícia sobre 
l’acord que va posar fi al cas Pallerols
Tram. 354-00056/10
Rebuig de la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb la consellera de Benes-
tar Social i Família sobre el contingut de la futura llei marc de 
la protecció social
Tram. 354-00064/10
Acord sobre la sol·licitud p. 72

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre la campanya forestal 
del 2012
Tram. 354-00069/10
Sol·licitud i tramitació p. 72

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué, 
catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00039/10
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença de Fernando Pinda-
do, ex-subdirector general de Participació Ciutadana, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 14 
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 352-00040/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’empresa Syctel amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00041/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Prou amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00042/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
per a la prohibició dels conreus transgènics amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00043/10
Sol·licitud p. 73
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
de la renda garantida de ciutadania amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 
16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00044/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació de 
la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular de la 
llei electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00045/10
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00046/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i 
Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de fe-
brer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00047/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Enric Fossas Espa-
daler, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00048/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí Rovi-
ra, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 352-00049/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Jordi Sauret Pont, 
llicenciat en ciències de la informació i doctor en sociologia, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legisla-
tiva popular
Tram. 352-00050/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Miquel Àngel Ca-
bellos Espiérrez, professor titular de dret constitucional de la 
Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00051/10
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença de Joan Rodríguez, 
professor de ciència política de la Universitat de València, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legisla-
tiva popular
Tram. 352-00052/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Xavier Arbós i Ma-
rín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Gi-
rona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 352-00053/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Joaquim Brugué 
i Torruella, catedràtic de ciència política i de l’Administra-
ció de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00054/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Joan Botella Corral, 
catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la inicia-
tiva legislativa popular
Tram. 352-00055/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Fernando Pindado, 
ex-subdirector general de Foment de la Participació Ciuta-
dana, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 352-00056/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de José Manuel Pérez 
Tornero, director i catedràtic del Departament de Periodis-
me de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00057/10
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença de Carme Valls, pro-
ponent de la iniciativa legislativa popular de la Llei electoral 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00058/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’Òscar Rebollo, pro-
fessor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa 
legislativa popular
Tram. 352-00059/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Víctor Cuesta López, 
professor de dret constitucional de la Universitat de Las Pal-
mas de Gran Canaria, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer,  
de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00060/10
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Vicky Bolaños, co-
fundadora del projecte «Qué hacen los diputados», amb re-
lació a la 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. 352-00061/10
Sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats Penal Internacional davant la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans perquè presenti les activitats 
de la seu internacional fixada a Barcelona
Tram. 356-00124/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76

Sol·licitud de compareixença de la directora del 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció davant la Comissió 
de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre les tasques 
d’aquest centre amb relació a la inserció sociolaboral dels 
reclusos i sobre la seva estructura i organització
Tram. 356-00153/10
Acord sobre la sol·licitud p. 76
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Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Abad, di-
rectora del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè informi sobre 
les línies d’actuació d’aquest centre
Tram. 356-00174/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de Xavier Pomés, pre-
sident de la Fundació de Gestió de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau, davant la Comissió de Salut perquè informi 
sobre la situació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tram. 356-00179/10
Sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de Jordi Casabona 
Barbarà, president de la Fundació Sida i Societat, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre els objectius i les 
actuacions d’aquesta fundació
Tram. 356-00180/10
Sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de Pedro L. Yúfera, 
degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans perquè presenti la proposta 
de modificació legislativa en matèria de sobreendeutament i 
execució hipotecària
Tram. 356-00186/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença de Jesús Sánchez, 
diputat de la comissió normativa del Col·legi d’Advocats de 
Barcelona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
perquè presenti la proposta de modificació legislativa en 
matèria de sobreendeutament i execució hipotecària
Tram. 356-00187/10
Acord sobre la sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè presenti la memòria d’aquest ens correspo-
nent al 2012
Tram. 356-00190/10
Sol·licitud p. 77

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informi sobre 
la situació de les universitats públiques, les reformes ne-
cessàries, els informes dels experts de la Comissió de Go-
vernança del Sistema Universitari i l’informe encarregat pel 
Ministre d’Educació
Tram. 356-00193/10
Sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Catalana de Notícies davant la Comissió d’Afers Instituci-
onals perquè informi sobre els canvis en la plantilla d’aques-
ta agència
Tram. 356-00195/10
Sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença del director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals perquè faci balanç de la seva gestió
Tram. 356-00196/10
Sol·licitud p. 78

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la fundació Marianao davant la Comissió de la Infància 
perquè exposi les aportacions de l’entitat al document de 
bases del Pacte per a la infància
Tram. 356-00198/10
Sol·licitud p. 78

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

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut amb la consellera de Benestar Social i Família so-
bre els objectius i les actuacions del departament en l’àmbit 
de les polítiques de joventut
Tram. 355-00016/10
Substanciació p. 78

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb la consellera de Benestar Social i  
Família sobre el contingut de la futura llei marc de la protec-
ció social
Tram. 355-00040/10
Acord de tenir la sessió informativa p. 78

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

Compareixença d’una representació d’Inter-SOS, 
Associació de Familiars de Persones Desaparegudes sen-
se Causa Aparent, davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans per a informar sobre les activitats d’aquesta entitat
Tram. 357-00010/10
Substanciació p. 79

Compareixença de Teresa Crespo, presidenta del 
Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars, davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per a explicar les 
tasques d’assessorament dutes a terme
Tram. 357-00028/10
Substanciació p. 79

Compareixença de representants de la platafor-
ma «Colòmbia en Pau» davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a exposar el procés de pau 
a Colòmbia
Tram. 357-00051/10
Substanciació p. 79

Compareixença de representants de la Taula Ca-
talana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a 
exposar el procés de pau a Colòmbia
Tram. 357-00052/10
Substanciació p. 79

Compareixença del director general de Cooperació 
al Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a exposar la situació dels im-
pagaments a les organitzacions no governamentals
Tram. 357-00053/10
Substanciació p. 79

Compareixença del director general de Cooperació 
al Desenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior, 
Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la planifi-
cació de la cooperació al desenvolupament i l’acció huma-
nitària
Tram. 357-00054/10
Substanciació p. 79

Compareixença de Carles Llorens i Vila, director 
de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coope-
ració per a informar sobre les actuacions i els objectius de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Tram. 357-00056/10
Substanciació p. 80

Compareixença de Pedro L. Yúfera, degà del Col-
legi d’Advocats de Barcelona, i de Jesús Sánchez, diputat 
de la comissió normativa del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona, davant la Comissió de Justícia i Drets Humans per a 
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presentar la proposta de modificació legislativa en matèria 
de sobreendeutament i execució hipotecària
Tram. 357-00134/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80
Substanciació p. 80

Compareixença d’una representació del Col·legi 
d’Advocats Penal Internacional davant la Comissió de Jus-
tícia i Drets Humans per a presentar les activitats de la seu 
internacional fixada a Barcelona
Tram. 357-00135/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

Compareixença d’Elisabet Abad, directora del Cen-
tre d’Iniciatives per a la Reinserció, davant la Comissió de 
Justícia i Drets Humans per a informar sobre les línies d’ac-
tuació i les tasques d’aquest centre amb relació a la inserció 

sociolaboral dels reclusos i sobre la seva estructura i orga-
nització
Tram. 357-00136/10
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 80

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 l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al gener del 2013
Tram. 337-00008/10
Presentació p. 80
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 

O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

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

Correcció d’errades de publicació (BOPC 73)

En el BOPC 73, a la pàg. 19.

A continuació del tram. 250-00098/10 cal afegir la in-
formació següent:

«Adopció

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió núm. 5, 18.04.2013, DSPC-C 81»

Resolució 112/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’oposició a l’enduriment del Codi 
penal
Tram. 250-00047/10

Adopció
Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió núm. 5, 02.05.2013, DSPC-C 88

Comissió de Justícia i Drets Humans

La Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
tinguda el 2 de maig de 2013, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’oposició a l’enduriment 
del Codi penal (tram. 250-00047/10), 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. 4504), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
4557) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 5116).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a comuni-
car al Govern de l’Estat que: 

a) S’oposa a l’enduriment de les penes que l’avant-
projecte de reforma del Codi penal introdueix respec-
te a: 

Primer. Els delictes contra l’ordre públic, d’atemptat 
contra l’autoritat, de resistència i desobediència (art. 
554 a 556) i de desordre públic (art. 557 a 561).

Segon. La custòdia de seguretat i la qualificació com 
a delictes dels actes de resistència i protesta pacífica.

Tercer. Les mesures com ara la presó permanent re-
visable.

b) L’eficàcia del sistema penal no depèn de l’enduri-
ment de les penes, sinó de fer efectiva la celeritat en la 
justícia i de fer que la pena complexi les finalitats de 
reeducació i reinserció social, que són les constitucio-
nalment establertes (art. 25.2 CE) i que no es garantei-
xen amb aquestes modificacions.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

La secretària La presidenta
de la Comissió de la Comissió
Dolors López Aguilar Gemma Calvet i Barot

Resolució 125/X del Parlament de Catalu-
nya, de creació de la Comissió d’Estudi del 
Dret a Decidir
Tram. 252-00010/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, 08.05.2013, DSPC-P 15

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de maig 
de 2013, un cop considerada la Proposta de resolució 
de creació d’una comissió específica sobre el dret a de-
cidir (tram. 252-00010/10), d’acord amb l’article 54 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi 
del Dret a Decidir (CEDD), amb la composició, l’ob-
jecte i el termini següents: 

Composició

La Comissió d’Estudi del Dret a Decidir ha d’ésser in-
tegrada per dos membres de cada grup parlamentari, 
excepte en el cas del grup que tingui la presidència, 
que té dos membres més el president. La Comissió es 
regula d’acord amb el que el Reglament del Parlament 
estableix per a aquest tipus d’òrgans.

D’altra banda, hi poden comparèixer persones amb 
perfil tècnic, especialistes i membres d’entitats.

Objecte

L’objecte de la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir és 
estudiar i impulsar les iniciatives polítiques i legislati-
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ves que el Parlament ha d’adoptar amb relació al dret 
a decidir, i analitzar totes les alternatives per a poder 
fer-lo efectiu, un cop aprovades pel Parlament de Ca-
talunya la Resolució 5/X, que impulsa l’inici d’un pro-
cés per a exercir el dret a decidir, i la Resolució 17/X, 
sobre l’inici d’un diàleg amb el Govern de l’Estat per a 
fer possible la celebració d’una consulta sobre el futur 
de Catalunya.

Termini dels treballs 

El termini per a cloure els treballs de la Comissió 
d’Estudi del Dret a Decidir fineix a la fi d’aquesta le-
gislatura.

La Comissió pot redactar un informe final que, si es-
cau, serà aprovat, d’acord amb el que estableix el Re-
glament del Parlament.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

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

1.15. MOCIONS

Moció 13/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la creació d’ocupació i la lluita contra 
l’atur
Tram. 302-00026/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, 09.05.2013, DSPC-P 16

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de maig 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la creació d’ocupació i la lluita contra l’atur 
(tram. 302-00026/10), presentada pel diputat Marc Vi-
dal i Pou, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 
14925), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya (reg. 14927), pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 15012) i pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 15097).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Exercir al màxim nivell la mediació i la intervenció 
com a autoritat laboral de Catalunya per a minimit-
zar els efectes sobre l’atur dels expedients de regulació 
d’ocupació, amb les actuacions següents, entre altres: 

1r. Continuar facilitant als representants de l’empresa 
i els treballadors, en els expedients de regulació d’ocu-
pació (ERO), tota la informació disponible que sigui 
pertinent amb temps suficient, assistència tècnica per 
a cercar solucions i una oferta de mediació que faciliti 
l’assoliment d’un acord.

2n. Assegurar, en el cas de comunicació d’un ERO, una 
intervenció activa de la Inspecció de Treball per a evi-
tar que es produeixin abusos o imposicions i garantir 
als treballadors afectats la possibilitat d’exercir el dret 
d’informació i consulta sobre la situació de l’empresa.

3r. Analitzar, des del Consell de Relacions Laborals, 
de manera conjunta entre el Govern i els agents soci-
als, els efectes que ha produït la reforma laboral sobre 
l’ocupació, la creació d’empreses i la incentivació del 
mercat de treball i presentar en el Consell un informe 
que valori tots els elements que no contribueixen a la 
generació d’ocupació.

4t. Fer un seguiment de la reforma laboral i instar el 
Govern de l’Estat a fer les modificacions necessàries, 
en funció de les conclusions obtingudes i amb el mà-
xim consens polític possible, dels aspectes del reial 
decret llei que la regula que no contribueixen a gene-
rar ocupació.

5è. Analitzar la situació d’emergència social; impul-
sar i accelerar les actuacions polítiques ja iniciades, 
com ara els treballs del Pacte nacional per a la inclusió 
social i l’eradicació de la pobresa, i presentar al Par-
lament una proposta de reforma de la renda mínima 
d’inserció per a millorar la cobertura de les persones 
que han quedat sense feina i sense cobertura social de 
cap mena, dins l’àmbit d’actuació de la llei, i estudiar 
la possibilitat d’aplicar altres mesures per a afrontar 
l’exclusió social de moltes persones en atur.

b) Garantir unes polítiques actives d’ocupació que per-
metin millorar l’ocupabilitat de les persones en situa-
ció d’atur, amb les mesures següents: 

1r. Negociar amb el Govern de l’Estat i instar-lo a re-
visar a l’alça les dotacions econòmiques destinades a 
polítiques actives d’ocupació, mantenint els criteris de 
proporcionalitat de la dotació pressupostària que teni-
en l’any 2011 i el paper dels municipis en l’aplicació 
d’aquestes polítiques.

2n. Aportar els recursos necessaris per a millorar la 
ràtio de treballadors de les oficines de treball de la Ge-
neralitat (OTG) per persones aturades perquè aquestes 
puguin rebre una assistència personalitzada, una tuto-
rització i un seguiment individualitzat en la tasca de 
preparar-se adequadament per a trobar feina.
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3r. Articular un nou model de xarxa pública d’ocupa-
ció de Catalunya que defineixi una xarxa pública coor-
dinada de serveis d’orientació laboral i d’intermedia-
ció social amb la Generalitat i l’Administració local, 
amb un increment de recursos econòmics, segons les 
disponibilitats pressupostàries, que permeti a aquesta 
xarxa desenvolupar les polítiques actives d’ocupació.

4t. Elaborar en tres mesos un pla director dels serveis 
d’ocupació públics a Catalunya consensuat amb sindi-
cats, patronals i entitats municipalistes, amb l’objectiu 
d’assolir un servei d’ocupació eficaç i eficient, propor-
cionat a les necessitats del país, que aprofundeixi en 
les necessitats del mercat de treball i que es fixi com a 
repte l’assoliment dels estàndards de qualitat dels mi-
llors serveis europeus.

5è. Garantir, en la nova regulació del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC), que aquest serà l’organisme 
competent per a ordenar, gestionar i integrar les polí-
tiques ocupacionals de Catalunya, i que tindrà com a 
principis rectors, entre altres, la igualtat d’oportunitats 
en l’accés a l’ocupació; la universalitat, gratuïtat i per-
sonalització de totes les actuacions; la cohesió social 
vers els col·lectius amb majors dificultats, i la cohesió 
territorial.

c) Continuar potenciant, per mitjà del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC) i amb el consens dels agents 
socials i les associacions de l’Administració local que 
en componen el consell de direcció, el pla de desenvo-
lupament de polítiques actives que estableix les actu-
acions territorialitzades, tenint en compte els territo-
ris que mereixen una dedicació especial pel que fa a 
l’ocupació i el desenvolupament local, incentivant pro-
jectes estratègics de futur com ara els d’emprenedoria 
en economia verda, els de recerca i innovació, els de 
les tecnologies de la informació i la comunicació, i els 
de serveis a les persones i a la comunitat.

d) Desenvolupar propostes actives de política indus-
trial seguint el programa europeu Research and In-
novation Smart Specialisation Strategy (RIS3), que 
estableix la metodologia per a potenciar l’activitat eco-
nòmica sobre la base del teixit productiu del territo-
ri, potenciant els projectes lligats a la mobilitat soste-
nible, la producció d’energies netes i la rehabilitació 
energètica d’edificis.

e) Donar suport actiu al Pacte per la indústria i impul-
sar que les propostes i els acords de consens que s’ha-
gin debatut siguin recollits a l’Acord estratègic per a la 
reactivació econòmica, la creació de llocs de treball i 
la conservació de l’estat del benestar.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

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

Moció 14/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la situació del món local i la seva capaci-
tat de prestació de serveis
Tram. 302-00028/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, 09.05.2013, DSPC-P 16

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de maig 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació del món local i la seva capacitat 
de prestació de serveis (tram. 302-00028/10), presen-
tada per la diputada Núria Parlon Gil, del Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 14836), pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
15022 i 15101), pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (reg. 15096) i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 15098).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir que els ajuntaments continuïn essent pres-
tadors de serveis públics, atès que l’experiència ha 
demostrat que els presten amb qualitat, proximitat i 
gran eficiència econòmica, sens perjudici que es creïn 
nous elements de millora que continuïn garantint els 
serveis de qualitat als ciutadans i que l’Administració 
local continuï assolint els millors nivells d’eficiència. 
El repte i el compromís dels ajuntaments catalans en 
aquest període excepcionalment difícil i marcat per les 
restriccions pressupostàries és garantir els serveis pú-
blics en condicions d’equitat. El món local ha abande-
rat la defensa dels serveis públics i ha fet que els ciuta-
dans hagin pogut accedir en igualtat de condicions a 
equipaments culturals, socials, educatius, esportius i 
de tot tipus, i ha ofert també polítiques actives de lluita 
contra l’atur i les respostes d’urgència a l’emergència 
social, tot mantenint la cohesió social i la convivència 
als diversos pobles i ciutats.

b) Comunicar als ens locals, en el termini d’un mes, 
que poden consultar al web del Departament d’Eco-
nomia i Coneixement els deutes que la Generalitat i 
totes les entitats i organismes que formen el seu sector 
públic tenen reconeguts a favor dels ajuntaments. Pel 
que fa als convenis signats entre la Generalitat i els ens 
locals, es faran efectius en llur totalitat en el moment 
que la situació financera de la Generalitat millori, sens 
perjudici que en l’actualitat, i a mesura que es pugui, 
s’hi doni compliment al més aviat possible.
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c) Acompanyar el Projecte de llei de pressupostos de 
la Generalitat per al 2013 amb un calendari de paga-
ment dels deutes pendents amb els ens locals que prio-
ritzi els pagaments pendents perquè es facin efectius 
en el termini més curt possible des de l’aprovació dels 
pressupostos.

d) Elaborar de manera urgent una llei de finances lo-
cals de Catalunya que desplegui el capítol 3 del títol 
VI de l’Estatut d’autonomia. Aquesta llei ha de tenir 
com a eix rector un model de finançament incondicio-
nat d’acord amb el que estableixen els principis esta-
tutaris, i ha de garantir l’autonomia local i no basar-se 
exclusivament en els principis d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera. Els treballs s’han d’ini-
ciar paral·lelament a la tramitació de la Llei de governs 
locals.

e) Distribuir, al més aviat possible, els recursos entre 
les administracions locals per a destinar-los a la pro-
moció turística, atès que el 30 d’abril es va aprovar el 
decret que desplega el Reglament del Fons per al fo-
ment turístic.

f) Fer efectius, al més aviat possible, els acords sig-
nats amb les diputacions en el Pla extraordinari d’as-
sistència financera local, consistents en un préstec a la 
Generalitat de dos-cents onze milions d’euros, i que 
instaven el Govern a retornar aquest préstec abans de 
la fi del 2012.

g) Reclamar de manera contundent el deute de l’Es-
tat amb el Govern de Catalunya. En cas de pagaments 
parcials d’aquest deute, el Govern tindrà en compte la 
important funció social que fan els governs locals a 
l’hora de liquidar els pagaments pendents.

h) Elaborar una llei de governs locals que es basi en 
el reconeixement del paper de poder públic territori-
al dels ens locals, en el reforç de l’autonomia local i 
en la garantia de l’exercici de llurs competències, i no 
únicament en l’aplicació del principi d’estabilitat pres-
supostària.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

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

Moció 15/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les participacions preferents
Tram. 302-00030/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, 09.05.2013, DSPC-P 16

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de maig 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les participacions preferents (tram. 302-
00030/10), presentada per la diputada Montserrat Ri-
bera i Puig, del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa (reg. 14837), pel Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 14923), pel Grup Parlamentari de Ciutadans 
(reg. 14967) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 15102).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya expressa la solidaritat 
amb les persones afectades pels perjudicis ocasionats 
per la comercialització de participacions preferents i 
de deute subordinat, i manifesta la necessitat que es 
restableixi amb equitat la situació alterada i es restitu-
eixi el patrimoni dels estalviadors.

2. El Parlament de Catalunya insta les institucions de 
l’Estat a adoptar els mecanismes necessaris perquè no 
torni a produir-se un abandonament de funcions per 
part dels organismes responsables de vetllar pel cor-
recte funcionament dels productes financers i la pro-
tecció de llurs clients.

3. El Parlament de Catalunya rebutja la resolució del 
Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) 
en la mesura que no garanteix la protecció dels drets de 
les persones perjudicades per la subscripció de partici-
pacions preferents o deute subordinat i els pot provocar, 
en alguns casos, pèrdues importants dels estalvis.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Adoptar les iniciatives necessàries per a reque-
rir que l’arbitratge de les reclamacions al Grup Ban-
kia per persones afectades residents a Catalunya sigui 
efectuat per la Junta Arbitral de Consum de Catalu-
nya, amb l’assistència de l’Agència Catalana de Con-
sum, organismes plenament capacitats, tal com ja s’ha 
demostrat en la gestió de les reclamacions relatives a 
Catalunya Caixa. Igualment, el Govern ha de recla-
mar la presència d’un representant de la Generalitat 
en la comissió de seguiment creada pel Reial decret 
llei 6/2013.
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b) Implementar, per mitjà de l’Agència Catalana de 
Consum, en el marc de les seves competències, les ac-
tuacions de prevenció, supervisió i inspecció de la in-
formació precontractual i contractual i de la publici-
tat lliurada als consumidors, en la comercialització de 
productes financers d’estalvi per les entitats financeres 
amb relació a la protecció dels consumidors, i presen-
tar-li les actuacions dutes a terme i les previstes amb 
relació a aquesta matèria en el termini de sis mesos.

c) Exigir al Govern de l’Estat que la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors (CNMV) i el Banc d’Espanya ga-
ranteixin la correcta aplicació de les previsions de la Di-
rectiva 2004/39/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
del 21 d’abril de 2004, relativa als mercats d’instruments 
financers, tal com estableix l’article 48 de la mateixa di-
rectiva.

d) Donar la màxima publicitat, per tots els mitjans de 
què disposi l’Administració de la Generalitat, comen-
çant pels mitjans de comunicació públics, del procés 
d’arbitratge que té com a data límit el proper 30 de 
juny, atès que el perfil de les persones estafades fa que 
les campanyes per Internet siguin poc o gens efectives.

e) Reforçar els mitjans tècnics i humans que destina 
l’Agència Catalana de Consum, i si convé amb la col-
laboració de les diputacions, a l’assessorament de les 
persones estafades per les participacions preferents, i 
reforçar també els mitjans tècnics i humans que desti-
na la Junta Arbitral de Consum de Catalunya a resol-
dre els expedients d’arbitratge.

f) Requerir al Ministeri d’Economia i Competitivitat 
que doni compliment formal a l’anunci del seu titular 
segons el qual les persones que van bescanviar el març 
del 2012 les participacions preferents de Caixa Laieta-
na per accions podran accedir de ple dret a l’arbitratge 
de consum, i informar-les-en degudament.

g) Comunicar al Govern de l’Estat la necessitat que el 
FROB revisi els criteris seguits en la valoració de les 
participacions preferents emeses per Catalunya Caixa 
i els descomptes aplicats per a la posterior compra per 
part del Fons de Garantia de Dipòsits, per tal de garan-
tir tant que el màxim nombre de situacions es pugui 
resoldre mitjançant l’arbitratge, com que sigui míni-
ma la rebaixa del nominal de les que en quedin exclo-
ses, de manera que s’eviti la desprotecció dels tenidors 
d’aquests productes financers.

h) Garantir que les persones considerades minoristes o 
petits estalviadors no tinguin cap pèrdua en el nominal 
dels seus estalvis i tinguin dret a un bescanvi de dipò-
sits en un termini no superior a tres anys.

i) Fer un seguiment continuat de tot el procés d’arbi-
tratge i informar-ne el Parlament periòdicament.

j) Col·laborar amb les associacions de consumidors i 
plataformes d’afectats que defensen els drets dels usu-
aris d’entitats financeres en la informació i orientació

als afectats i en la denúncia de les irregularitats come-
ses en les relacions de consum en la fase de contracta-
ció i comercialització d’aquests productes.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

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

Moció 16/X del Parlament de Catalunya, so-
bre les polítiques d’habitatge
Tram. 302-00029/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, 09.05.2013, DSPC-P 16

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de maig 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 302-
00029/10), presentada pel diputat Jordi Terrades i San-
tacreu, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 15009) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 15010).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat l’adopció de mesures 
legislatives per a resoldre el sobreendeutament de les 
persones físiques i les famílies vinculat a l’habitatge 
habitual, amb la inclusió expressa de la possibilitat de 
la dació en pagament del deute hipotecari, simplificant 
els procediments concursals, incidint en la regulació 
del mercat hipotecari per a garantir a les persones 
afectades tant el manteniment de condicions d’inclusió 
social com l’accés a noves oportunitats de recupera-
ció econòmica, i adequant la normativa hipotecària es-
tatal a la normativa europea sobre clàusules abusives, 
d’acord amb la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea del 14 de març de 2013.

b) Constituir una comissió de sobreendeutament que 
atengui les persones desnonades, que tingui una repre-
sentació transversal –organitzacions de consumidors 
i usuaris, plataforma d’afectats per la hipoteca, entitats 
financeres– i interdepartamental pel que fa al Govern, 
que comenci a treballar en la millora de la situació de les 
persones i les famílies i que formuli propostes de modi-
ficacions legislatives en l’àmbit competencial de la Ge-
neralitat.
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c) Aprovar una normativa que fomenti el lloguer, par-
ticularment dels habitatges buits que són titularitat de 
les entitats bancàries, creditícies i financeres, de les 
societats immobiliàries que en depenen i de promoto-
res immobiliàries, i adoptar les mesures de gravamen 
fiscals adequades, per a evitar la desocupació perma-
nent dels habitatges.

d) Fer durant el 2013, d’acord amb la reserva pressu-
postària efectuada, una nova convocatòria de les pres-
tacions per al pagament del lloguer que atengui noves 
sol·licituds i, segons les disposicions pressupostàries 
disponibles, fer una convocatòria d’ajuts a la rehabi-
litació.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

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

Moció 17/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la reforma del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya
Tram. 302-00033/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, 09.05.2013, DSPC-P 16

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de maig 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reforma del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (tram. 302-00033/10), presentada per la dipu-
tada Inés Arrimadas García, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (reg. 14838), pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 14924), pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 14928), 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
15013) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 15100).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Redefinir –tot i que el Servei d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC), com a servei públic, ha de garantir l’aten-
ció de tots els usuaris en condicions d’igualtat– els 
col·lectius d’atenció prioritària que s’adeqüin més a la 
realitat de la demanda d’ocupació i millorar el sistema 
de classificació de la demanda d’ocupació per a facili-

tar que el SOC presti un servei més adequat a les ne-
cessitats de cada persona i de cada col·lectiu.

b) Engegar un sistema de coordinació integral –en els 
àmbits operatiu i organitzatiu– entre el SOC, el De-
partament d’Empresa i Ocupació, el Departament 
d’Ensenyament, les administracions locals i altres es-
tructures i institucions d’àmbits com l’educació, la for-
mació professional i l’empresa, per a aprofitar els re-
cursos i les infraestructures formatives disponibles i 
integrar-los en unitats formatives que facilitin l’ocu-
pabilitat.

c) Redefinir un nou sistema de participació de les enti-
tats cooperadores i col·laboradores del SOC –especial-
ment en matèria d’orientació, formació i capacitació– 
que resulti més àgil, més flexible i més transparent. 
Aquesta col·laboració s’ha d’orientar a aconseguir una 
atenció en matèria d’ocupació més especialitzada i de 
més qualitat. La dita participació ha de tenir un siste-
ma d’avaluació més orientat als resultats, que ha d’és-
ser dirigit pel SOC, com a garant del sistema públic 
d’ocupació de Catalunya.

d) Revisar els protocols d’actuació i portar a terme un 
procés de simplificació administrativa i d’unificació 
de processos operatius que permeti d’obtenir econo-
mies d’escala i eliminar els excessos de burocratitza-
ció en les tasques del SOC.

e) Revisar i oferir un catàleg de serveis de més qualitat 
destinats al sector empresarial i als emprenedors, i ge-
nerar una xarxa estable de col·laboració entre el SOC 
i les empreses per a facilitar programes de pràctiques 
professionals o de formació, entre d’altres.

f) Potenciar l’àmbit telemàtic del SOC, especialment 
per a les tasques que no requereixin l’atenció presen-
cial dels usuaris.

g) Posar en valor el capital humà i professional dels 
treballadors del SOC, especialment de les persones 
dedicades a prestar una atenció directa i personalitza-
da als demandants d’ocupació.

h) Vetllar perquè tots els mecanismes de col·laboració 
público-privada introduïts en la gestió i el funciona-
ment del SOC estiguin orientats a millorar la qualitat 
del servei, l’eficàcia i l’eficiència en la despesa, i vet-
llar perquè, en qualsevol cas, es garanteixi en darrera 
instància el control i la coordinació del SOC com a ga-
rantia per als ciutadans d’un servei públic d’ocupació 
gratuït, útil, àgil, eficaç i eficient.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

El secretari primer La presidenta del Parlament
Miquel Iceta i Llorens Núria de Gispert i Català
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Moció 18/X del Parlament de Catalunya, so-
bre la situació i les perspectives del sector 
primari
Tram. 302-00032/10

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, 09.05.2013, DSPC-P 16

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de maig 
de 2013, d’acord amb l’article 139 del Reglament, 
ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la situació i les perspectives del sec-
tor primari (tram. 302-00032/10), presentada pel di-
putat Dionís Guiteras i Rubio, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
14898), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 14926), 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
15011) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 15099).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Demanar la convocatòria d’un ple monogràfic so-
bre el món agrari per a avaluar les accions dutes a ter-
me pel Govern, acordades en el Ple monogràfic del 14 
d’abril de 2010, i readaptar els acords a les circums-
tàncies actuals.

b) Impulsar el Pla estratègic nacional de suport a 
l’agricultura i l’alimentació (PENSAA) com a instru-
ment per a desenvolupar el sector agrari, reforçar-ne la 
competitivitat i garantir a tota la societat l’abastament 
alimentari en qualitat i quantitat, refermant d’aquesta 
manera el valor estratègic del sector com una autèntica 
estructura d’estat.

c) Garantir el funcionament i la continuïtat dels plans 
de millora de les explotacions.

d) Reclamar al Govern de l’Estat que no posi traves 
a les empreses catalanes que compleixen els requisits 
tecnicosanitaris per a l’exportació, que actuï amb ob-
jectivitat en la decisió i l’elecció de les empreses i que 
adopti urgentment les mesures pertinents per a defen-
sar el sector carni que exporta a la unió duanera que 
formen els països de Rússia, Bielorúsia i Kazakhstan, 
per a aturar la suspensió temporal d’exportacions de 
productes carnis a aquests països.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2013

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la inseguretat 
ciutadana
Tram. 300-00033/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 09.05.2013, DSPC-P 16.

Interpel·lació al Govern sobre l’atur i les me-
sures per a fomentar l’ocupació
Tram. 300-00034/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

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

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 09.05.2013, DSPC-P 16.

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

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

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

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.
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Interpel·lació al Govern sobre l’exercici de 
l’autogovern del poble aranès
Tram. 300-00038/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Interpel·lació al Govern sobre el compliment 
de les resolucions judicials sobre el bilin-
güisme en el sistema educatiu
Tram. 300-00039/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Interpel·lació al Govern sobre les infraestruc-
tures
Tram. 300-00040/10

Substanciació

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

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 que fixa per a 
l’any civil 2013 un percentatge d’ajust dels 
pagaments directes previst al Reglament 
(CE) 73/2009
Tram. 295-00032/10

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual 
es modifiquen les directives 78/660/CEE i 
83/349/CEE del Consell pel que fa a la divul-
gació d’informació no financera i informació 
sobre la diversitat per part de determinades 
grans societats i determinats grups
Tram. 295-00041/10

Coneixement de la proposta

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, tinguda el 08.05.2013, DSPC-P 15.

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 10, tinguda el 
08.05.2013, DSPC-P 15, ha aprovat l’esmena a la tota-
litat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’adjudicació 
dels concursos per a contractar els serveis 
socials i d’atenció a les persones
Tram. 250-00125/10

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració en la sessió núm. 7, tinguda el 07.05.2013, 
DSPC-C 91.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 6, tinguda el 02.05.2013, DSPC-
C 89.

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats en la sessió núm. 6, tinguda el 02.05.2013, DSPC-
C 89.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política comercial
Tram. 302-00031/10

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 10, 
tinguda el 09.05.2013, DSPC-P 16.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de la línia ferroviària entre Barcelona i Port-
bou a Montcada i Reixac
Tram. 250-00220/10

Esmenes presentades
Reg. 13490; 13776 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13490)

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

A l’inici dels punts 1 i 2: 

«Que insti el Govern de l’Estat a destinar [...].»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13776)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar al Govern de l’Estat: 

1. D’establir els mecanismes pressupostaris necessaris 
per a la realització de les obres de soterrament de la 
línia convencional (R2) al nucli urbà de Montcada i 
Reixac.

2. De suprimir dels passos a nivell actualment existents 
a la línia convencional (R2) al nucli urbà de Montcada 
i Reixac.»

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la línia 9 del metro entre 
l’estació de Collblanc, a l’Hospitalet de Llo-
bregat, i l’estació de la terminal entre pistes 
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00225/10

Esmenes presentades
Reg. 13735 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13735)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a que tan 
bon punt es flexibilitzin els objectius de dèficit pressu-
postari per l’exercici 2013 que imposa l’administra-
ció central de l’Estat i paguin liquidacions de la DA3a 
s’avanci la programació de les obres del tram de la L-9 
entre les estacions de Collblanc, al municipi de l’Hos-
pitalet de Llobregat, i la terminal T-1 de l’Aeroport del 
Prat amb l’objectiu de posar en servei aquest tram si és 
possible el 2014.»

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

Esmenes presentades
Reg. 13810 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13810)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir el funcionament del servei d’he-
modinàmica 12 hores al dia i 7 dies a la setmana als 
hospitals Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de 
Tarragona i Josep Trueta de Girona i a analitzar, en 
base als resultats obtinguts i d’acord amb criteris cien-
tífics i d’equitat de resultats, la planificació d’aquests 
recursos per a l’atenció als infarts cardíacs.»
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Proposta de resolució sobre la retirada del 
Projecte de decret pel qual s’atorga a l’Insti-
tut d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia 
de la llengua occitana, aranès a l’Aran
Tram. 250-00233/10

Esmenes presentades
Reg. 11315; 13731; 13799 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CCL, 02.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
11315)

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

D’un nou punt 2.

«2. A implementar la Declaració de Lés consensuada 
entre CiU, ERC, PSC i ICV el 2 d’octubre de 2012 on 
es fan explícits els camins de consens lingüístic i de po-
lítica internacional que cal explorar per al desenvolu-
pament de la llengua occitana amb tots els seus agents 
culturals.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13731)

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

«El Parlament insta al Govern a deixar en suspens 
per un període de tres mesos, com a pas previ a la se-
va aprovació, el Projecte de decret pel qual s’atorga 
a l’Institut d’Estudis Aranesi el caràcter d’acadèmia 
de la llengua occitana, aranès a l’Aran, i a establir, en 
aquest període, un procés de diàleg per la recerca dels 
consensos necessaris que s’han de fonamentar un pro-
cés d’aquestes característiques.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13799)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, com a pas previ a l’aprovació del Pro-
jecte de decret pel qual s’atorga a l’Institut d’Estudis 
Aranesi el caràcter d’acadèmia de la llengua occitana, 
aranès a l’Aran, iniciar un procés d’informació i dià-
leg amb institucions i altres territoris de llengua occi-
tana.»

Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia de les subvencions per a la rehabilitació 
d’edificis atorgades a les comunitats de ve-
ïns del barri del Congost, de Granollers
Tram. 250-00236/10

Esmenes presentades
Reg. 13817 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13817)

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

«El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Ge-
neralitat a transferir les subvencions per la rehabilita-
ció d’edificis compromeses amb les comunitats de ve-
ïns del barri Congost de la ciutat de Granollers, i que 
encara no s’han fet efectives, tan aviat com es disposi 
de dotació pressupostària i de tresoreria per a fer-hi 
front.»

Proposta de resolució sobre la paralització i 
la suspensió dels desnonaments
Tram. 250-00240/10

Esmenes presentades
Reg. 13815 i 14274; 13826 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13815 i 14274)

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

Dels punts 1 i 2 

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

1. Demanar al Govern de l’Estat que sol·liciti al Con-
grés dels Diputats el tràmit d’urgència de la Proposi-
ció de Llei de mesures contra el sobreendeutament per-
sonal i familiar i de protecció davant de procediments 
d’execució hipotecària de l’habitatge habitual tramesa 
des del Parlament de Catalunya

Que mentre no s’aprova una norma de protecció contra 
el sobreendeutament personal i familiar i de protecció 
davant procediments d’execució hipotecària suficient i 
eficaç, com la proposada pel Parlament de Catalunya 
al Congrés dels Diputats, el Govern de la Generalitat 
sol·liciti al Govern de l’Estat que s’ampliïn els supòsits 
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de llançament sobre habitatge habitual i que durant el 
temps que duri la moratòria, no s’apliquin al deute me-
ritat interessos de demora

Que des de la Generalitat de Catalunya se segueixi do-
nant suport a les persones amb risc de pèrdua de l’ha-
bitatge o que hagin patit un desnonament de l’habitat-
ge de compra o de lloguer.»

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

Del punt 3

«3. Quan s’aprovi la moratòria fer-ne la màxima difu-
sió de l’existència d’aquesta moratòria, a fi d’assegurar 
el seu coneixement i comprensió per part de les perso-
nes, entitats, institucions i òrgans judicials que poden 
intervenir en aquests processos.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13826)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que en compliment de la Moció 11/X del 
Parlament de Catalunya, sobre els efectes de la sentèn-
cia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea relativa 
als desnonaments per execució hipotecària, aprovada 
durant la sessió plenària del passat 25 d’abril de 2013: 

1. Exigir al Govern de l’Estat que, amb caràcter d’ur-
gència, decreti normes que facultin els jutges a paralit-
zar i suspendre els desnonaments dels habitatges fami-
liars, sigui derivat d’un crèdit hipotecari o d’un lloguer 
per manca de pagament per motius de caràcter econò-
mic degudament justificats i amb efectes immediats, 
mentre es trobi en tràmit parlamentari la Iniciativa Le-
gislativa Popular sobre la Proposició de Llei de regu-
lació de la dació en pagament, la paralització dels des-
nonaments i el lloguer social, i no hagi entrat en vigor 
la llei que s’aprovi com a resultat d’aquesta tramitació.

2. Exigir al Govern de l’Estat que adopti les mesures 
conduents a que, durant el temps que duri la moratòria, 
no s’apliquin al deute meritat interessos de demora.

3. Fer la màxima difusió de l’existència d’aquesta mo-
ratòria, a fi d’assegurar el seu coneixement i com-
prensió per part de les persones, entitats, institucions 
i òrgans judicials que poden intervenir en aquests pro-
cessos.»

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
de places de bombers
Tram. 250-00242/10

Esmenes presentades
Reg. 13691 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13691)

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

«1. Convocar, en el año 2013, 100 plazas de bombero 
de nuevo acceso, y la convocatoria en promoción in-
terna de 180 plazas de bombero de escala técnica, de 
85 plazas de cabo, 30 plazas de sargento, y de 15 pla-
zas de oficial, si així ho permet la disponibilitat pressu-
postària corresponent.»

Proposta de resolució sobre el Cos de Bom-
bers
Tram. 250-00243/10

Esmenes presentades
Reg. 13689; 13779 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13689)

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

Del punt 3

«3. Establir els mecanismes necessaris per assegurar 
que els bombers de l’escala bàsica puguin prestar la 
assistència sanitària amb totes les garanties legals per 
als bombers i de seguretat per als ciutadans.»

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

Del punt 4

«4. Iniciar els tràmits necessaris per actualitzar la Llei 
5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de pre-
venció i extinció d’incendis i de salvaments de Cata-
lunya.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13779)

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

Del punt 1

«1. Revisar el Pla director de bombers per tal d’opti-
mitzar els efectius del cos.»

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

Del punt 3

«3. Presentar al Parlament per la seva tramitació un 
projecte de llei de Prevenció, extinció d’incendis i sal-
vament de Catalunya que reguli l’accés a les diferents 
escales.»

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

Del punt 4

«4. Culminar l’execució de les 38 mesures que va pro-
posar la comissió del foc d’Horta de Sant Joan.»

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

Del punt 5

«5. Presentar al Parlament per la seva tramitació un 
projecte de llei de Prevenció, extinció d’incendis i sal-
vament de Catalunya que reguli l’accés a les diferents 
escales.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió (5)

Del punt 7

«7. Seguir garantint als cossos de seguretat i emergèn-
cia la percepció del 100% del sou per baixa per malal-
tia comú com estableix el Decret Llei 2/2012, de 25 de 
setembre.»

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nombre de places de mossos d’esquadra de 
l’àrea regional de recursos operatius
Tram. 250-00244/10

Esmenes presentades
Reg. 13781 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13781)

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

Del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya expressa el seu total re-
colzament a l’Àrea Regional de Recursos Operatius 
del cos dels Mossos d’Esquadra de la demarcació de 
Lleida i es solidaritza amb les seves reivindicacions.»

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

Del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta al Departament 
d’Interior a augmentar el nombre de places de Mossos 
d’Esquadra de l’especialitat de Protecció de Persones 
i Béns convocades durant l’any 2012 a Lleida segons 
disponibilitats pressupostàries.»

Proposta de resolució sobre l’organització 
del sistema sanitari
Tram. 250-00245/10

Esmenes presentades
Reg. 13492; 13748; 13780 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CS, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13492)

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

Dels punts 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Nova redacció: 

«2. Disposar, en el termini màxim de sis mesos, d’un 
document de bases per al Pacte nacional de la salut 
per a la sostenibilitat, la qualitat i la igualtat del sis-
tema sanitari públic i universal de Catalunya, amb la 
participació de tots els agents implicats i els partits po-
lítics. Aquest document haurà de definir com ha d’ésser 
el Sistema Nacional de Salut, tant des del marc actual 
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com en l’escenari futur que decideixi el poble de Ca-
talunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13748)

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

Del punt 1

«1. Fomentar i assegurar la plena transparència sobre 
totes les dades d’activitat i econòmiques dels contrac-
tes i convenis subscrits entre el CatSalut i les empre-
ses proveïdores i prestatàries de serveis sanitaris, amb 
identificació dels centres i entitats on es generen. Tan-
mateix, l’explicació dels indicadors que s’hi elaborin 
han de ser d’accés públic, creïbles, comparables i fàcil-
ment comprensibles.»

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

Del punt 5

«5. Reformar el model territorial i de cooperació o in-
tegració de serveis, per tal que 

a. El principi de l’art 2, apartat f de la LOSC, ara 
transcrit, sigui assolible de forma eficient i controlable 
per la ciutadania. Per aquests efectes és necessari que 
les regions, territoris i/o sectors sanitaris coincideixin 
amb demarcacions electorals o agrupacions clares de 
les mateixes.

b. L’atenció primària pugui exercir eficientment la se-
va funció de protagonista en la gestió de la demanda 
assistencial de la ciutadania.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13780)

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

Del punt 3

«3. Fomentar i monitoritzar, per part de les entitats 
prestatàries de serveis sanitaris, transparència plena i 
compromisos contractuals sobre: 

a. Lleialtat als principis informadors del nostre sis-
tema (LOSC art 2, LGS art 3), particularment en les 
qüestions relatives a no generació de demanda inne-
cessària, promoció i prevenció en salut i cohesió soci-
al. Indicadors controlables.

b. Les incompatibilitats dels càrrecs d’aquestes enti-
tats.

c. Adaptació a un model comú de gestió corporativa en 
relació als professionals i al sistema d’informació sani-
tari i de salut del SNS.

d. Adopció obligada de pautes i instruments a establir 
pel SCS per afavorir sinèrgies, concentrar terciarisme, 
fusionar serveis d’especialitats clíniques, administrati-
us, de tractament de la informació i logístics.

e. Límits en l’endeutament.

f. Sancions a entitats o persones per incompliments en 
aquest contracte.»

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

Del punt 4

«4. Fomentar i monitoritzar la rendició de comptes del 
sistema sanitari integrat de Catalunya i del conjunt 
d’entitats que en formen part.»

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

Del punt 7

«7. Garantir un model de participació d’entitats, cen-
tres, professionals sanitaris, altres treballadors de la 
sanitat i ciutadania en els òrgans de direcció o partici-
pació del nostre Sistema Nacional de Salut que respon-
gui a un model de participació democràtica.»

Proposta de resolució sobre les interven-
cions oncològiques, la disponibilitat de sa-
les d’operacions i el servei d’urgències de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge
Tram. 250-00246/10

Esmenes presentades
Reg. 13750; 13802 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13750)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a prendre les mesures necessàries per evitar 
el col·lapse en els serveis d’urgències, així com per evi-
tar anul·lacions d’intervencions programades per falta 
de llits.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13802)

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

Del punt 1

«1. Garantir la priorització de totes les intervencions 
de cirurgia oncològica dins del programa quirúrgic.»

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

Del punt 3

«3. Garantir la disponibilitat de quiròfans necessària 
per donar resposta a les necessitats i la programació 
de cada època de l’any.»

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

Del punt 4

«4. Prendre les mesures necessàries per evitar la con-
gestió, i la sobrecàrrega o el tancament dels quiròfans 
disponibles i garantir una disponibilitat adequada a la 
demanda i a l’activitat programada.»

Proposta de resolució sobre la publicació 
dels contractes amb els proveïdors i presta-
taris de serveis sanitaris i dels informes de la 
Central de Resultats
Tram. 250-00247/10

Esmenes presentades
Reg. 13491; 13803 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13491)

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

Dels punts 2, 3 i 4. Nova redacció: 

«2. Instar a l’Agència d’Informació, Avaluació i Qua-
litat del Departament de Salut a presentar un informe 
anual dels sistema públic de salut a Catalunya que in-
corpori els indicadors de salut de la població, d’ac-
tivitat assistencial de qualitat, d’equitat, d’accés als 
serveis, d’eficiència, de tots els indicadors econòmics, 
agregant els diferents informes de la central de resul-

tats. Les dades es presentaran en l’àmbit general de 
Catalunya per regions, per sectors i per centres.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13803)

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

Del punt 4

«4. Aquests informes anuals han d’incloure, així ma-
teix, dades sobre: qualitat assistencial, eficiència, sos-
tenibilitat econòmica i accés als serveis i atenció a la 
ciutadania i indicadors de millora.»

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

Esmenes presentades
Reg. 13775 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13775)

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

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

1. Continuar els contactes amb les plataformes d’usu-
aris dels serveis ferroviaris d’alta velocitat per conèi-
xer en tot moment les seves necessitats i demandes i 
poder-les defensar davant l’Administració General de 
l’Estat com a titular d’aquests serveis.

2. Continuar demanant a Renfe Operadora que millori 
els preus dels serveis d’alta velocitat Avant i Ave entre 
Lleida i Barcelona, i que estableixi un termini de dura-
da en els abonaments de targeta Plus 10 i targeta Plus 
10 Estudiant superior al que hi ha actualment de 8 i 10 
dies respectivament, l’ampliï a 35 dies, com en el cas 
de l’abonament 10, per tal que aquestes condicions si-
guin més atractives per als usuaris recurrents, com és 
el cas dels estudiants.»
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Proposta de resolució sobre el tancament 
de les delegacions territorials de TV3 a les 
Terres de l’Ebre, Pirineu central, Pallars i Ca-
talunya del Nord
Tram. 250-00249/10

Esmenes presentades
Reg. 13486; 13729 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCMA, 02.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13486)

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

Del punt 1

«1. Donar compliment al principi fundacional de la 
TVC que ha consolidat un model basat en el servei 
públic, el pluralisme i l’arrelament territorial tal com 
preveu el Mandat marc del sistema públic audiovisual 
aprovat pel Parlament de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

Al punt 2.

«2. Deixar sense efecte el tancament de les delegacions 
de TVC a Terres de l’Ebre, Pirineu Central, Pallars i 
Catalunya Nord i establir un procés de negociació amb 
les productores i col·laboradors externs [...].»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13729)

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

«2. Garantir el model de qualitat informativa fent vi-
able el manteniment de la cobertura als territoris es-
mentats en el punt anterior.»

Proposta de resolució sobre la nova seu de 
l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat
Tram. 250-00252/10

Esmenes presentades
Reg. 13730; 13811 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 02.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13730)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern 

A que de forma urgent adopti les mesures necessàries 
per acabar la instal·lació de l’Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat a la seva nova seu del barri de Mas Lluí de 
Sant Feliu de Llobregat, no més enllà dels pressupostos 
2014, i procedeixi, posteriorment a la seva obertura.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13811)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer totes les gestions possibles i necessàries 
perquè, així que la situació econòmica i financera de 
la Generalitat de Catalunya ho permeti, es pugui dur a 
terme el trasllat de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobre-
gat a la nova seu del barri de Mas Lluí de Sant Feliu 
de Llobregat.»
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Proposta de resolució sobre el servei mè-
dic de l’Àrea Regional d’Instrucció d’Atestats 
i Custòdia de Detinguts, al districte de les 
Corts de Barcelona
Tram. 250-00253/10

Esmenes presentades
Reg. 13692 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13692)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Revisar el protocol del servei mèdic i garantir l’assis-
tència sanitària als detinguts que es troben a l’Àrea de 
Custòdia de Detinguts de Les Corts, per part de facul-
tatius mèdics, de manera permanent pel que fa a: 

a) la dispensació de medicaments pautada anterior-
ment o de nova prescripció.

b) l’assistència i informe mèdic per les persones detin-
gudes que presenten símptomes de consum/addicció a 
qualsevol tipus de droga.

c) l’atenció mèdica especialitzada en cas d’urgència.»

Proposta de resolució sobre la capacitat de 
l’emissari submarí i del caixó construït en 
l’últim tram del barranc de Barenys de Salou
Tram. 250-00254/10

Esmenes presentades
Reg. 13793 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13793)

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

Del punt 1

«1. Assessorar tècnicament l’Ajuntament de Reus en les 
possibles solucions tècniques plantejades per a procu-
rar la correcta gestió de les descàrregues dels sistemes 
de sanejament en temps de pluja i minimitzar el seu 
impacte, previstes en els plans de mesures mínimes i 
plans directors integrals de sanejament d’aquest con-
sistori, així com a assessorar tècnicament l’Ajunta-
ment de Salou en la gestió de l’emissari submarí.»

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

Del punt 2

«2. Assessorar l’Ajuntament de Salou en els requisits 
tècnics que ha de complir el projecte de canalització 
del barranc de Barenys, previst a pla Parcial del sector 
Pomeres-Barenys.»

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

«3. Comprometre un calendari d’execució i finança-
ment de les esmentades obres.»

Proposta de resolució sobre la revocació 
dels permisos per a fer prospeccions d’hi-
drocarburs davant el litoral català
Tram. 250-00257/10

Esmenes presentades
Reg. 13825 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13825)

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 realitzar totes les accions legals i polítiques 
necessàries davant el govern de l’administració central 
de l’Estat per tal que davant qualsevol petició de pros-
pecció d’hidrocarburs en el medi marí davant de les 
costes catalanes sigui necessari un informe vinculant 
de la Generalitat de Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre l’obertura d’un 
expedient sancionador a les centrals nucle-
ars d’Ascó
Tram. 250-00260/10

Esmenes presentades
Reg. 13816 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CI, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13816)

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

Del punt 1

«1. Instar, com ha fet el CSN, al Ministeri d’Industria 
que actuï amb celeritat i rigor en el supòsit que es pro-
dueixin anomalies a les centrals nuclears catalanes.»

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

Del punt 2

«2. Demanar al Ministeri d’Industria que mantingui 
puntualment informat al Govern de la Generalitat so-
bre els expedients que puguin obrir-se a les centrals 
nuclears catalanes.»

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

Del punt 3

«3. Que s’estableixi un mecanisme estable de comuni-
cació entre el CSN i la Generalitat de Catalunya que 
permeti un àgil coneixement de les situacions anòma-
les que es produeixin a les centrals nuclears catala-
nes.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’un servei permanent de pediatria d’urgèn-
cia al Prat de Llobregat
Tram. 250-00261/10

Esmenes presentades
Reg. 13751; 13804 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13751)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir un servei d’urgències permanent de 
pediatria per a la població de El Prat de Llobregat i a 
reclamar a l’Estat Espanyol els deutes que té amb la 
Generalitat per garantir un sistema sanitari de quali-
tat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13804)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir l’atenció d’urgències les 24 hores 
del dia tots els dies de la setmana a la població pedià-
trica del Prat de Llobregat amb els recursos més adients 
d’acord amb el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut 
pública.»
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Proposta de resolució sobre la inclusió del 
conjunt monumental del Turó de la Seu Vella 
de Lleida en la llista de béns que poden és-
ser declarats patrimoni de la humanitat
Tram. 250-00262/10

Esmenes presentades
Reg. 13828 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 02.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13828)

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

Del punt 1

«1. donar suport tècnic i garantir el finançament per a la 
redacció del dossier de candidatura del conjunt monu-
mental del Turó de la Seu Vella.»

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

Del punt 2

«2. Donar suport i defensar, en el marc del Consell del 
patrimoni històric espanyol, la candidatura del con-
junt monumental del Turó de la Seu Vella com a Pa-
trimoni de la Humanitat per la UNESCO, per tal que 
sigui inclosa en la llista indicativa i treballar per a la 
seva aprovació per part del Ple d’aquest Consell.»

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
els pressupostos del 2013 d’una partida per 
a iniciar les obres d’ampliació de l’Hospital 
de Viladecans
Tram. 250-00264/10

Esmenes presentades
Reg. 13752; 13800 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13752)

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

Del punt 1

«1. Mantenir dins de la programació el projecte d’am-
pliació de l’Hospital de Viladecans tal com es va re-
dactar i estava previst l’any 2008, sense cap canvi 

substancial que suposi la transformació del centre en 
un hospital lleuger.»

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

Del punt 2

«2. Informar degudament als ajuntaments afectats i a 
la Junta de Personal de l’Hospital de Viladecans dels 
plans de futur pel centre i negociar amb els ajunta-
ments i la Junta de Personal i l’elaboració i implemen-
tació dels plans de futur.»

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

Addició d’un nou punt

«Aprovar el projecte executiu d’ampliació de l’Hospi-
tal de Viladecans i prioritzar-ne la construcció tan avi-
at com les disponibilitats pressupostàries ho permetin.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13800)

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

Del punt 1

«1. Mantenir dins de la programació el projecte de l’Hos-
pital de Viladecans d’acord amb les necessitats efectives 
i els recursos existents en el territori de la comarca del 
Baix Llobregat, tot prioritzar el projecte tan aviat com 
les disponibilitats pressupostàries ho permetin.»

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

Del punt 2

«2. Determinar de manera immediata el paper de 
l’Hospital de Viladecans en el futur del mapa sanita-
ri de Catalunya, d’acord amb el compromís adquirit 
pel Conseller amb els Alcaldes de Gavà i Viladecans 
el 2012.»

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

Del punt 3

«3. Garantir la dotació adequada de la plantilla de 
l’Hospital de Viladecans per reduir els temps i llistes 
d’espera, i garantir la cobertura de l’assistència sani-
tària als usuaris i usuàries d’aquestes instal·lacions.»
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Proposta de resolució sobre la reducció de 
l’accidentalitat de la carretera C-58 al pas 
per Vacarisses
Tram. 250-00265/10

Esmenes presentades
Reg. 13733; 13771 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13733)

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

Nou apartat 5

«5. Separar els dos sentits de circulació mitjançant la 
separació de barreres separadores dels dos sentits de 
circulació en aquells trams on tècnicament sigui pos-
sible»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13771)

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

Del punt 1

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

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

Del punt 2

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

a) Separació dels dos sentits de circulació mitjançant 
barreres separadores dels dos sentits de circulació en 
els trams on tècnicament sigui possible.

b) Millorament de la senyalització vertical per a senya-
litzar d’una manera més intensiva les circumstàncies 
de perillositat de la via.»

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

Del punt 3

«3. 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.»

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

Del punt 4

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

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’aparells d’electroestimulació a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida
Tram. 250-00266/10

Esmenes presentades
Reg. 13756; 13805 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13756)

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, quan l’estat espanyol hagi pagat el deute 
amb la Generalitat de Catalunya, estudiar incrementar 
el nombre d’aparells d’electroestimulació a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida per tal d’evi-
tar els col·lapses dels pacients i oferir un servei més 
eficient i adequat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13805)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a garantir una dotació adient d’aparells 
d’electroestimulació a l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova de Lleida per donar resposta adequada a 
les necessitats dels pacients.»
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Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del túnel de la Bonaigua
Tram. 250-00267/10

Esmenes presentades
Reg. 13732; 13823 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13732)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, en funció de les disponibilitats pressupostà-
ries, a iniciar durant l’any 2013 la redacció del projec-
te de construcció del Túnel de la Bonaigua, entre el 
Pallars Sobirà i la Val d’Aran, projecte que haurà de 
contenir una previsió dels terminis per a l’execució de 
les obres.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13823)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a iniciar dins l’any 2013 una actuació consis-
tent en la instal·lació de barreres para-allaus o vise-
res en alguns trams de la carretera C-28, alhora que 
s’inicia un estudi de viabilitat del túnel de la Bonaigua 
que tingui en compte els aspectes socio econòmics i del 
medi físic de la comunicació entre el Pallars Sobirà i 
la Val d’Aran.»

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Vi-
ladecans
Tram. 250-00272/10

Esmenes presentades
Reg. 13753; 13807 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13753)

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

Del punt 1

«1. Mantenir dins de la programació el projecte d’am-
pliació de l’Hospital de Viladecans tal com es va re-
dactar i estava previst l’any 2008, sense cap canvi 
substancial que suposi la transformació del centre en 
un hospital lleuger.»

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

Addició d’un nou punt

«Aprovar el projecte executiu d’ampliació de l’Hos-
pital de Viladecans i prioritzar-ne la construcció tan 
aviat com les disponibilitats pressupostàries ho perme-
tin.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13807)

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

Del punt 1

«1. Mantenir dins de la programació el projecte de 
l’Hospital de Viladecans d’acord amb les necessitats 
efectives i els recursos existents en el territori de la co-
marca del Baix Llobregat.»

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

Del punt 2

«2. Prioritzar el projecte de l’Hospital de Viladecans, 
d’acord amb aquestes necessitats, tan aviat com les 
disponibilitats pressupostàries ho permetin.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió (3)

Del punt 3

«3. Garantir una dotació adequada de recursos hu-
mans per cobrir les necessitats dels centres d’atenció 
primària de Viladecans i de l’Hospital de Viladecans.»

Proposta de resolució sobre la integració ur-
bana de la línia de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya entre Igualada i Vilanova 
del Camí
Tram. 250-00273/10

Esmenes presentades
Reg. 13813 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13813)

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

Del punt 1

«1. Redactar el projecte constructiu de la integració ur-
bana de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya a Igualada i Vilanova del Camí, d’acord 
amb l’establert a la Resolució 534/IX del Parlament de 
Catalunya.»

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

Del punt 2

«2. Presentar a la Comissió de Territori i Sostenibili-
tat, un cop finalitzada la redacció del projecte cons-
tructiu, el pressupost i la durada prevista de les obres 
d’execució de la integració urbana de la línia de Fer-
rocarrils de la Generalitat de Catalunya a Igualada i 
Vilanova del Camí.»

Proposta de resolució sobre el transport de 
viatgers per carretera entre Igualada i Bar-
celona
Tram. 250-00274/10

Esmenes presentades
Reg. 13798 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13798)

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

Del punt 2

«2. Fer arribar als membres de la Comissió de Territo-
ri i Sostenibilitat la informació sobre la xarxa exprés.
cat, en especial allò que afecta al servei entre Igualada 
i Barcelona.»

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

Del punt 3

«3. Seguir garantint que en la prestació del servei es 
compleixin els horaris previstos; es disposi de les pla-
ces suficients, especialment en hores punta; els auto-
busos estiguin en bon estat, i hi hagi les freqüències 
directes entre Igualada i Barcelona que siguin neces-
sàries.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les delegacions territorials de Televisió 
de Catalunya i de Catalunya Ràdio a les Ter-
res de l’Ebre, el Pirineu, el Pallars i la Cata-
lunya del Nord
Tram. 250-00275/10

Esmenes presentades
Reg. 10959 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 02.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Mixt (reg. 10959)

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
Grup Mixt (1)

1. Exigir a la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA) el manteniment de la delegació de 
TV3, i per extensió de Catalunya Ràdio, a les Terres 
de l’Ebre, al Pirineu central, el Pallars, i la Catalunya 
Nord.
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1. Exigir a la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals (CCMA) el manteniment de les totes corres-
ponsalies de TV3 i Catalunya Ràdio arreu del terri-
tori nacional, incloent-hi les delegacions a les Terres 
de l’Ebre, al Pirineu central, el Pallars, i la Catalunya 
Nord.

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició 
Grup Mixt (2)

2. Reclamar que s’estableixin els mecanismes neces-
saris perquè millori la cobertura informativa a TV3 i 
a Catalunya Ràdio de la realitat de tots els territoris de 
Catalunya.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
Grup Mixt (3)

Addició d’un nou punt 3

3. Instar que aquesta cobertura arreu del territori na-
cional la duguin a terme professionals propis de ca-
da territori, garantint així el coneixement directe de la 
realitat sobre la quan informen i preservant la varie-
tat lingüística característica del territori que els hi és 
propi.

Proposta de resolució sobre l’actualització 
i la publicació semestral de les dades del 
Servei Català de la Salut al seu web
Tram. 250-00294/10

Esmenes presentades
Reg. 13806 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13806)

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

Dels punts 1, 2, 3, 4,5 i 6

«1. Fer públiques al web del CatSalut, totes les dades 
corresponents a les llistes i els temps d’espera de pro-
cediments quirúrgics garantits i de proves diagnòsti-
ques, de manera que es pugui consultar qualsevol dels 
tres últims talls, i, paral·lelament, habilitar la publica-
ció de l’activitat quirúrgica semestral i anual de ca-
dascun dels procediments quirúrgics garantits i de la 
realització de les proves diagnòstiques amb temps de 
garanties, als nivell de regió sanitària i de centre, ten-
dint a adequar les dades de les llistes d’espera segons 
els criteris que estableix el Reial decret 605/2003, del 
23 de maig.»

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

Del punt 7

«7. Implantar durant l’any 2013 les rutes assistencials 
corresponents a les malalties cròniques prioritàries 
per tal que es pugui donar un diagnòstic preferent de 
15 dies i ordinari de 3 mesos en aquestes malalties.»

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de la línia 9 del metro entre Coll-
blanc i l’aeroport
Tram. 250-00295/10

Esmenes presentades
Reg. 13734; 13774 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13734)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a que tan 
bon punt es flexibilitzin els objectius de dèficit pressu-
postari per l’exercici 2013 que imposa l’administra-
ció central de l’Estat i paguin liquidacions de la DA3a 
s’avanci la programació de les obres del tram de la L-9 
entre les estacions de Collblanc, al municipi de l’Hos-
pitalet de Llobregat, i la terminal T-1 de l’Aeroport del 
Prat amb l’objectiu de posar en servei aquest tram si és 
possible el 2014.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13774)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a ajustar a la disponibilitat pressupostària 
l’execució del projecte d’obres del tram de la línia de 
metro L9 entre les estacions de Collblanc, al municipi 
de l’Hospitalet de Llobregat i la terminal T-1 de l’aero-
port al Prat de Llobregat i considerar aquest trams com 
d’inversió prioritària.»
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Proposta de resolució sobre els serveis sa-
nitaris d’urgències i de caps de setmana i 
festius a Sabadell
Tram. 250-00296/10

Esmenes presentades
Reg. 13749; 13801 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13749)

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. Determinar les mesures per tal de garantir una 
adequada cobertura tant les 24h dels dies entre set-
mana com els caps de setmana i festius, modificant els 
serveis d’urgència per cobrir els diferents sectors de la 
ciutat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13801)

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

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

1. Garantir l’atenció continuada amb els recursos ne-
cessaris i la dotació de personal adequada per a les 
necessitats de la població de la ciutat de Sabadell.

2. Realitzar un seguiment dels indicadors d’activitat i 
qualitat de l’atenció continuada a la ciutat de Sabadell 
per tal d’assegurar la correcta prestació d’aquest ser-
vei.»

Proposta de resolució sobre les obres de re-
habilitació del barri d’Espronceda, de Saba-
dell
Tram. 250-00297/10

Esmenes presentades
Reg. 13812 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13812)

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

Abans del punt 1 de la moció

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Ajuntament de Sabadell signin un conveni de ces-
sió de la urbanització del barri d’Espronceda, en un 
termini màxim de tres mesos, on quedin reflectits els 
acords que facin possible:»

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
les zones tarifàries de la línia 3 de rodalia i 
l’establiment d’un servei integrat d’autobús i 
tren entre la Garrotxa i Barcelona
Tram. 250-00299/10

Esmenes presentades
Reg. 13786 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13786)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, en funció de les disponibilitats pressu-
postàries existents, continuï amb el procés per a ga-
rantir la integració tarifària de la comarca d’Osona, 
del Ripollès i la Garrotxa amb la regió metropolitana 
de Barcelona, en el marc del projecte per a l’extensió 
de la integració tarifària al conjunt del territori de Ca-
talunya.»
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Proposta de resolució sobre el programa de 
l’Any Espriu
Tram. 250-00300/10

Esmenes presentades
Reg. 13770 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CCL, 02.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13770)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar de forma immediata al Parlament un programa de 
la commemoració de l’Any Espriu, que inclogui en tot 
cas, el personal i persones contractades, les activitats 
previstes i el seu corresponent finançament especifi-
cant el que prové de fons públic i de fons privat. Així 
com a presentar una memòria d’activitats realitzades i 
el seu corresponent finançament, en el termini de cinc 
mesos després de finalitzar la commemoració»

Proposta de resolució sobre el port de Vila-
nova i la Geltrú
Tram. 250-00305/10

Esmenes presentades
Reg. 13829 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13829)

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

De tota la proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a remodelar els accessos al port de Vilanova i 
la Geltrú de comú acord amb l’Ajuntament de Vilano-
va i la Geltrú i lliurar a la Confraria de Pescadors de 
Vilanova el control dels accessos a la dàrsena pesque-
ra del port.»

Proposta de resolució sobre el tram entre 
Montblanc i Lleida de l’autopista AP-2
Tram. 250-00308/10

Esmenes presentades
Reg. 12247; 13827; 13830 / Admissió a 

tràmit: Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
12247)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a instar el Govern de l’Estat a: 

1. Dur a terme l’estudi ja realitzat per les entitats Con-
ca21 i Ateneu Popular en el que es proposa l’allibera-
ment l’autopista AP-2 en els seu tram entre Montblanc 
i Lleida com alternativa més econòmica i amb menys 
impacte mediambiental a la construcció de la continu-
ïtat de l’autovia A-27 des de Montblanc a Lleida.»

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

«2.1 Establir un sistema de bonificació de fins el 100% 
per als usuaris habituals i els transports de mercaderi-
es, dels peatges de l’AP2 en el tram entre Montblanc i 
Lleida.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13827)

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

«1. [...] si més no estudiar l’ús bonificat per a vehicles 
pesants a l’autopista AP-2 en el tram que va del Pla de 
Santa Maria i Lleida i posteriorment un cop acabat el 
túnel del Coll de l’Illa, entre Montblanc i Lleida.»

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

Del punt 2.1

«2.1 Garantir la millora de la comunicació i la reduc-
ció de l’accidentalitat entre Montblanc i Lleida imple-
mentant formules com les aplicades a la N-II entre Gi-
rona i Maçanet.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13830)

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

De tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a fer les gestions necessàries davant l’Adminis-
tració General de l’Estat per a l’establiment de mesures 
que permetin aprofitar amb major eficiència la infraes-
tructura AP-2 en el corredor Montblanc - Lleida.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la designació de zona sensible a la totali-
tat de la conca del Besòs
Tram. 250-00309/10

Esmenes presentades
Reg. 13814 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13814)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a traslladar a l’Agència Catalana de l’Aigua 
què, en el marc de les facultats que li son atribuïdes, 
tingui en consideració les demandes efectuades per 
distints organismes públics del territori de mantenir la 
designació de zona sensible a la conca del Besòs, en 
la mesura de la seva viabilitat tècnica i econòmica, a 
efectes de compliment de la Directiva 1/271/CEE.»

Proposta de resolució de disconformitat 
amb l’aplicació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica
Tram. 250-00310/10

Esmenes presentades
Reg. 13821 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CJDH, 06.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13821)

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

Del punt 3

«3. Insta el Govern a fer les gestions necessàries da-
vant el govern de l’Estat per tal que promogui les di-
rectrius al Fiscal General de l’Estat i els canvis legisla-
tius necessaris per fer possible la declaració de nul·litat 
de ple dret general, però també individualitzada per a 
totes aquelles persones que ho demanin per a elles o 
pels seus avant-passats, de tots els procediments judi-
cials seguits davant els Consells de Guerra i demés tri-
bunals d’excepció o ordinaris durant el règim dictato-
rial franquista que van suposar la condemna a mort o a 
presó de centenars de milers de ciutadans i ciutadanes, 
pel sol fet d’haver defensat el legítim govern republicà 
o haver lluitat contra la dictadura franquista.»

Proposta de resolució sobre els serveis 
d’especialistes del CAP La Solana, de Sant 
Andreu de la Barca
Tram. 250-00311/10

Esmenes presentades
Reg. 13754; 13808 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13754)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a acordar en un termini màxim de 3 mesos 
amb els consistoris de Sant Andreu de la Barca, Mar-
torell, Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat i 
Pallejà els indicadors per a l’avaluació de l’impacte 
assistencial per als usuaris dels municipis que integren 
el sector sanitari Baix Llobregat Nord del trasllat dels 
especialistes descentralitzats a l’Hospital Sant Joan de 
Déu de Martorell, abans de la implantació de la mesu-
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ra i un any després, i presentar-ne els resultats sense 
demora així com també de l’impacte econòmic que ha 
comportat la mesura.»

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

Addició d’un nou punt

«Negociar i acordar amb els municipis esmentats i, en 
especial, amb el consistori de Sant Andreu de la Bar-
ca, les mesures més adients, eficients i efectives i el ca-
lendari d’implantació, si s’escau, per garantir l’acces-
sibilitat, l’atenció i la qualitat del servei d’especialistes 
als seus habitants.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13808)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a ga-
rantir l’atenció especialitzada de traumatologia, cirur-
gia vascular i dermatologia a la població assignada al 
CAP La Solana, de Sant Andreu de la Barca.»

Proposta de resolució sobre la presentació 
de recursos d’inconstitucionalitat en cas de 
vulneració de competències de la Generalitat
Tram. 250-00312/10

Esmenes presentades
Reg. 13686; 13824 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAI, 02.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13686)

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

«El Parlament de Catalunya resol instar al Govern a: 

1. Informar al Parlament dels resultats dels proce-
diments negociats iniciats amb l’Estat, dels quals ha 
conclòs el termini de nou mesos per interposar recurs 
d’inconstitucionalitat i no l’ha interposat.

2. Prendre el compromís de presentar recurs d’incons-
titucionalitat en tots els casos que el Consell de Ga-
ranties Estatutàries conclogui que una norma estatal 
vulnera les competències de la Generalitat de Cata-
lunya sempre que el procediment negociat, en cas que 
s’obri, no s’hagi resolt amb el reconeixement que hi ha 

hagut invasió competencial o, en cas de no ser possi-
ble, explicar-ne els motius i prioritzar en la presentació 
dels recursos d’inconstitucionalitat aquells que afecten 
a competències relacionades amb els drets socials i la-
borals dels catalans i les catalanes.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13824)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a defen-
sar, amb tots els instruments jurídics i institucionals 
al seu abast, les competències de la Generalitat que 
d’acord amb els dictàmens del Consell de Garanties 
Estatutàries resultin vulnerades per les disposicions 
normatives adoptades per altres cambres parlamentà-
ries o governs.»

Proposta de resolució sobre l’execució de les 
obres de l’estació de la Zona Franca de la lí-
nia 9 del metro
Tram. 250-00314/10

Esmenes presentades
Reg. 13772 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13772)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a informar, tan aviat com sigui possible, so-
bre la situació de les obres de la nova estació de la 
Zona Franca de la línia 9 del metro de Barcelona al 
barri de la Marina, així com de les necessitats per al 
seu finançament.»
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Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00315/10

Esmenes presentades
Reg. 13773 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CTS, 03.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13773)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a informar, tan aviat com sigui possible, so-
bre la situació de les obres de la línia 9 del metro de 
Barcelona, així com de les necessitats per al seu finan-
çament.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’un servei d’urgències de pediatria al Prat 
de Llobregat
Tram. 250-00316/10

Esmenes presentades
Reg. 13755; 13809 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CS, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 13755)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a establir un servei d’urgències permanent de 
pediatria per a la població de El Prat de Llobregat i a 
reclamar a l’Estat Espanyol els deutes que té amb la Ge-
neralitat per garantir un sistema sanitari de qualitat.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13809)

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

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

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de prevenció i d’extinció d’incendis
Tram. 250-00411/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 14004 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Xavier Saba-
té i Ibarz, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Pel que fa a l’estat dels boscos de Catalunya

L’estat dels boscos és avui pitjor que el de l’any passat 
per tot un seguit de circumstàncies: l’hivern i el mes 
de primavera que portem han estat especialment plu-
josos i el sotabosc està creixent intensament; els epi-
sodis de fort vent han provocat que molts arbres hagin 
caigut; no ha sortit la convocatòria d’ajudes per neteja 
de boscos amb la qual cosa s’han aclarit menys boscos 
que mai i la crisi ha influït en el fet que tampoc no es 
netegin, com seria preceptiu segons la normativa, les 
franges de protecció de les urbanitzacions.

En definitiva, els boscos catalans tenen el 2013 més 
fusta susceptible de cremar que mai i, per descomptat, 
pitjor que l’any passat.

D’altra banda, paradoxalment, marxa fusta dels nos-
tres boscos cap a Itàlia a través dels ports de Tarrago-
na i Palamós i en portem d’Aragó per fer electricitat a 
les Borges Blanques. És un exemple que corrobora les 
declaracions del propi conseller d’agricultura sobre la 
importància que podria tenir la biomassa a Catalunya 
però reconeixent que no s’aprofita al nostre país.

El fet de no aprofitar racionalment els nostres boscos 
amb tractaments adequats comporta que els arbres 
creixin lliurement i, per tant, és més difícil aprofitar la 
fusta amb finalitats industrials.

Pel que fa a l’extinció d’incendis: 

Les declaracions conseller interior escurçant la tem-
porada d’extinció d’incendis, el fet que per segon any 
consecutiu disminueixin les plantilles de bombers, la 
falta de mitjans humans i materials per extingir incen-
dis que també el Conseller reconeix i que han denunci-
at per segon any consecutiu els sindicats de bombers, 
estan creant alarma social fonamentada, perquè és del 
tot evident que amb menys mitjans i més combustible, 
les possibilitats de grans incendis i més durables són 
més elevades.
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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. Liderar un pla de prevenció d’incendis que inclogui: 
un pla d’usos racionals del bosc elaborat amb la par-
ticipació dels Ajuntaments, les associacions de pro-
pietaris forestals i la indústria de l’aprofitament de la 
fusta en totes els seves vessants, un pla d’implantació 
d’usos de la biomassa.

2. Un pla d’extinció d’incendis amb els mitjans materi-
als i humans adients i que contempli en el temps, tota 
la temporada considerada de risc els darrers anys i que 
en cap cas finirà abans del 30 de setembre

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’ús del Fons de 
contingència de la Generalitat per a resoldre 
la situació d’emergència de l’Escola Angele-
ta Ferrer, de Mataró
Tram. 250-00412/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 14005 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El 8 de novembre de 2012, de matinada, l’escola An-
geleta Ferrer de Mataró va ser clausurada d’urgència 
per l’Ajuntament degut a problemes estructurals (de-
tecció d’aluminosi). Els nens van estar 2 dies sense 
anar a l’escola, si bé els que no podien quedar-se a ca-
sa van ser acollits en un poliesportiu municipal. El di-
lluns 12 de novembre tota la comunitat educativa va 
ser traslladada «temporalment» a l’edifici d’una altra 
escola (escola «Torre Llauder»), ubicada a un altre bar-
ri de Mataró.

Han passat 5 mesos i l’escola segueix en aquesta ubi-
cació temporal, compar-tint espais amb una altra esco-
la, uns espais que s’han demostrat insuficients per al 
desplegament de les activitats educatives, i sense cap 
compromís «en ferm» de les administracions per po-
sar-hi solució.

La preocupació bàsica és que aquesta era la única es-
cola pública del centre de la ciutat, i amb aquest tanca-
ment d’emergència una ciutat com Mataró s’ha quedat 
sense cap escola pública d’educació infantil i primària 
al centre de la ciutat.

El 13 de desembre de 2012 l’Ajuntament de Mataró va 
aprovar una Resolució, amb el suport unànime de tots 
els grups municipals que reflecteix la voluntat d’es-
tudiar la rehabilitació de l’edifici de la plaça de Cu-
ba i esgotar totes les vies possibles per poder dur-la 
a terme, al més aviat possible, perquè pugui tornar a 
ser utilitzat com a centre educatiu per l’escola públi-
ca del centre de la ciutat. La mateixa Resolució recull 
el compromís de demanar al Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat que acceleri els tràmits per 
construir l’escola nova en els terrenys situats a l’anti-
ga fàbrica de paper de Can Fàbregas, entre els carrers 
Lepanto i Churruca, amb un calendari de construcció 
i el compromís ferm de realització, abans d’iniciar-se 
el procés de matriculació per al curs vinent, és a dir, 
abans de finals de gener de 2013.

L’11 de març de 2013, l’Alcalde va reunir les famíli-
es per explicar que l’Ajuntament descartava rehabilitar 
l’antiga escola perquè un informe de l’UPC detectava 
deficiències greus en l’estructura de l’edifici. Per tant, 
la única alter-nativa viable és la construcció d’un nou 
edifici al centre de la ciutat.

Però el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
no ha assumit cap compromís al respecte.

Durant aquests mesos, el Parlament de Catalunya ha 
debatut dues resolucions perquè el Parlament insti el 
Govern a comprometre’s amb el retorn de l’escola al 
centre de la ciutat al més aviat possible i la construcció 
d’una nova escola al centre: 

a) El 21 de març, la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats va aprovar la Resolució 46/X, del Parlament 
de Catalunya, sobre l’edifici de l’Escola Angeleta Fer-
rer, de Mataró (250-00065/10) presentada per ICV-
EUiA en què insta el Govern a: accelerar els tràmits 
necessaris per construir un nou edifici al centre de 
la Ciutat, en els terrenys de l’antiga fàbrica de paper 
de Can Fàbregas que seran cedits per l’Ajuntament de 
Mataró al Departament d’Ensenyament. La Resolució 
també instà a establir, conjuntament amb l’Ajuntament 
de Mataró, el calendari de construcció del nou centre i 
assolir un compromís ràpid i ferm de realització.

b) El 4 d’abril, la Comissió parlamentària d’Ensenya-
ment i Universitats va debatre la Resolució 58/X del 
Parlament de Catalunya, sobre la construcció del nou 
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centre de l’Escola Angeleta Ferrer, de Mataró (250-
00090/10) presentada pel PSC mitjançant la qual, en 
no haver-se complert el compromís municipal sobre 
l’escola, el Parlament insta el Govern a establir, amb 
l’Ajuntament de Mataró, el calendari de construcció 
del nou centre escolar, amb el compromís d’iniciar 
les obres al més aviat possible en els terrenys situats 
a l’antiga fàbrica de paper de Can Fàbregas i incorpo-
rant una partida al 2013, element que no es va aprovar.

Davant aquesta situació, l’AMPA de l’escola ha de-
manat per escrit audiència a la Consellera d’Ensenya-
ment, Irene Rigau, per lliurar-li les més de 3.000 sig-
na-tures de suport recollides a favor que l’escola pugui 
tornar al centre de la ciu-tat. De moment, sense res-
posta.

El Grup Parlamentari Socialista, davant la situació 
d’emergència i imprevisibili-tat que està patint aquesta 
escola, proposa la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya a utilitzar el Fons de Contin-
gència de la Generalitat de Catalunya, creat amb la fi-
nalitat d’atendre necessitats urgents i inajornables que 
no s’han previst en el pressupost inicial de l’exercici 
corrent, per tal de resoldre la situació d’emergència de 
l’escola Angeleta Ferrer de Mataró, iniciant enguany 
els treballs per a la redacció del projecte bàsic i exe-
cutiu, i poder comptar amb un calendari realista, amb 
l’inici d’obres l’any 2014.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

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

Proposta de resolució sobre la restitució de 
la urbanització de la plaça de Sanllehy, de Bar-
celona, i dels espais de les estacions afecta-
des per les obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00413/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 14006 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La inoperància de l’actual Govern de la Generalitat es 
manifesta dia rere dia en múltiples àmbits. És el cas 
de la Línia 9 del metro, una infraestructura estratègi-
ca que en aquest moments de crisi és fonamental per a 
l’atracció de noves inversions al país.

Tanmateix, el Govern ja ha manifestat que fins el 2016 
posarà en funcionament el tram de l’aeroport. Men-
trestant, en el tram III, el tram central de la línia, a 
Barcelona, s’evidencia l’aturada i abandonament de les 
obres, i tant la Generalitat com l’Ajuntament. Des de 
finals del 2011 la Generalitat i l’Ajuntament de Barce-
lona han anat restituint alguns espais dels pous d’es-
tacions. Així, s’ha restituït la urbanització de la plaça 
Maragall i de Joaquim Folguera, el evidencia encara 
més les que no s’han fet, generant un greuge compa-
ratiu important i un gran malestar entre els veïns i ve-
ïnes.

Aquest és el cas de la plaça Sanllehy. Els veïns porten 
molts anys convivint amb les obres, i no renuncien a la 
continuïtat de la Línia 9, però la manca de calendari 
els desespera. L’ocupació d’aquest espai és molt inva-
siu, i donada la proximitat del Parc Guell, les obres ge-
neren molts problemes de mobilitat. Això se suma els 
problemes associats a la inseguretat, la brutícia i les 
pluges, que omplen el pou d’aigua. És per això que des 
da fa un parell de mesos es manifesten cada dissabte, 
sense que ni l’Ajuntament de Barcelona ni la Generali-
tat els donin solució: el primer, perquè responsabilitza 
al segon, i el segon, la Generalitat, per què diu que es 
molt car retirar la grua pont instal·lada.

En la mateixa situació es troba la Pla Lesseps, així 
com els espais de l’estació de Mandri i la de Sarrià.

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, en el termini de dos mesos, acordar i executar 
amb l’Ajuntament de Barcelona la retirada de la grua 
de les obres de l’estació de la L9 de la Plaça Sanllehy, 
a Barcelona, i la restitució de la urbanització de la pla-
ça, així com dels espais de les estacions de Lesseps, 
Mandri i Sarrià.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució sobre el tancament 
de la presó de Guantánamo
Tram. 250-00414/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 14045 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació.

Exposició de motius

El proppassat 6 de febrer 40 presos segons el Pentàgon 
i 130 segons el «Centre for Constitutional Rights», que 
representa alguns dels detinguts del centre de detenció 
de Guantánamo, van iniciar una vaga de fam en pro-
testa per les «dures condicions disciplinàries» en què, 
segons els detinguts, viuen en els barracons.

Des de que es va obrir aquest centre de detenció l’any 
2002 han estat diverses les vagues de fam dels preso-
ners, però cap havia arribat a ser tan massiva com l’ac-
tual, tenint en compte que actualment el nombre total 
de persones empresonades és de 166 presos.

La realització de la vaga de fam a Guantánamo indica 
el grau de desesperació al que la incertesa i les condi-
cions de la detenció han portat als presoners.

El passat dia 5 d’abril, l’alta comissionada de l’ONU de 
drets humans, Navi Pillay, va lamentar que l’adminis-
tració del president Barack Obama, encara no hagi es-
tat capaç de clausurar la presó militar, tot i les repeti-
des promeses que han fet al respecte.

Així mateix Estats Units està incomplint el pla que el 
mateix president va negociar amb la UE per desmante-
llar Guantánamo, derivat del fet que es volia implicar 
a la UE perquè la conducció de molts dels detinguts il-
legals es van fer mitjançant vols de la CIA que van uti-
litzar aeroports europeus i concretament estatals, com 
el de Palma de Mallorca. En el marc d’aquest pla es 
van signar pactes bilaterals amb diferents països de la 
UE per tal que els presos poguessin ser extraditats al 
seu país d’origen europeu. Gran Bretanya pe exemple 
va aprovar una sèrie de mesures que incloïen la repa-
ració econòmica per danys i perjudicis als detinguts 
retornats.

La Sra. Pillay va recordar que entre els detinguts, al-
guns reclusos des de fa ja més d’una dècada i sense 
haver estat jutjats o sense càrrecs en contra seva, n’hi 

ha varis en una situació de detenció indefinida, la qual 
cosa transgredeix les normes internacionals de Justí-
cia.

També Amnistia Internacional, CCR, Reprieve i d’al-
tres entitats de tutela de drets humans, han denunciat 
aquesta situació de detenció il·legal i tortures.

La tutela dels drets humans és de caràcter universal 
i per això, i per les raons exposades, Catalunya a tra-
vés de la societat civil i nombroses institucions, ha fet 
sempre de la lluita contra la vulneració dels drets hu-
mans un dels seus pilars, i el Parlament de Catalunya 
no es pot inhibir d’una acció proactiva de denúncia i 
recolzament a les gestions que s’hagin de exercir per 
tal d’assolir el tancament de Guantánamo. Tanmateix 
existeixen causes judicials en tràmit en base als prin-
cipis de justícia universal, en diversos tribunals euro-
peus i espanyols.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta al Govern de la Ge-
neralitat a realitzar totes les accions necessàries per 
tal que: 

1. El Govern espanyol traslladi als Estats Units la ne-
cessitat de complir amb l’exhort de la ONU sobre el 
tancament de la presó de Guantánamo.

2. El Govern espanyol assumeixi les responsabilitats 
derivades del fet que en el marc de l’actuació concer-
tada entre el Govern d’EEUU i el Govern espanyol du-
rant la Guerra d’Irak es va generar l’espai Guantána-
mo i la política de vulneració de drets humans que 
això va comportar i, per tant, procedeixi a requerir 
tots els presos detinguts actualment a Guantánamo 
que siguin espanyols o hagin residit en el territori de 
l’Estat, i promogui actuacions d’acollida i tutela dels 
seus drets vulnerats.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya al pas pels barris de Gràcia i Can 
Feu, de Sabadell
Tram. 250-00415/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 14131 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jordi Terrades 
i Santacreu, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, 
portaveu adjunta 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

L’estiu de 2012 el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat va signar un conveni amb l’Ajuntament de Saba-
dell per al soterrament de les vies de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya al seu pas pels barris de Grà-
cia i Can Feu. Aquest establia que havia de ser mit-
jançant les plusvàlues urbanístiques que es generessin 
amb la requalificació dels terrenys com es financessin 
dites obres.

El passat 17 d’abril, però, el conseller de Territori i 
Sostenibilitat va confirmar que les obres resten suspe-
ses, tot i que es tracta d’una inversió de caràcter estra-
tègic per la ciutat de Sabadell, ja que aquest tram de 
via és l’únic que queda a peu de carrer, i que l’Ajunta-
ment de Sabadell no només ha acceptat la modificació 
del projecte per poder fer-ho viable sinó que també es-
tà treballant per a garantir les condicions necessàries 
per a la realització de les obres.

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 buscar, en diàleg amb l’Ajuntament de Sa-
badell, les fórmules necessàries més enllà del conveni 
signat entre ambdues Administracions per al finança-
ment del soterrament de les vies de Ferrocarrils de la 
Generalitat al seu pas pels barris de Gràcia i Can Feu.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu, portaveu; Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, por-
taveu adjunta, del GP SOC

Proposta de resolució sobre la jornada de 
dedicació especial del personal de l’Admi-
nistració de la Generalitat i sobre les retribu-
cions dels directius del sector públic
Tram. 250-00416/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 14208 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Benito, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Institucio nals.

Exposició de motius

L’actual situació de crisi que viu Catalunya per l’estat 
generalitzat de l’economia ve augmentada per la man-
ca de solidaritat de l’estat espanyol i els seus reiterats 
i continus incompliments. Aquests fets comporten que 
els treballadors de l’Administració de la Generalitat i 
del seu sector públic hagin d’assumir esforços, injustos 
però legals i necessaris, superiors als que s’imposen 
als treballadors públics de la resta d’administracions 
de l’estat espanyol i d’altres administracions de Cata-
lunya.

Resulta del tot necessari dur a terme actuacions dins 
d’aquest àmbit que equilibrin l’esforç econòmic en 
funció de la capacitat de cada treballador, ajustin les 
retribucions dels càrrecs directius del sector públic al 
límits establerts per alts càrrecs de l’Administració de 
la Generalitat i es deixin de percebre complements de 
difícil justificació en els moments actuals així com di-
etes per assistència a òrgans col·legiats per part d’alts 
càrrecs i treballadors públics.

Aquests ajustos permetran un estalvi que possibilitarà 
que els treballadors públics amb rendes de treball més 
baixes es vegin exclosos o/i menys afectats per l’Acord 
de Govern 19/2013, de 26 de febrer, pel qual s’adopten 
mesures excepcionals de reducció de les despeses de 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat i 
el seu servei públic per a l’exercici pressupostari 2013.

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

Proposta de resolució

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

1. Deixar sense efecte els acords de govern sobre im-
plantació de la jornada i horari de dedicació especial a 
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personal funcionari i eventual i modificar les relacions 
de lloc de treball del personal a qui li és d’aplicació el 
Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris 
de treball, per tal d’eliminar la retribució extraordinà-
ria que reben en concepte de complement de dedicació 
especial i derogar l’establert en l’esmentat decret res-
pecte a la jornada de dedicació especial.

2. Incloure en l’avantprojecte de llei de mesures del 
2013 una norma que estableixi que les retribucions sa-
larials per al directius del sector públic de l’Adminis-
tració de la Generalitat en cap cas puguin superar, per 
tot els conceptes, les retribucions dels secretaris gene-
rals i que els equipari als alts càrrecs i subdirectors de 
l’Administració de la Generalitat.

3. Eliminar els drets derivats de l’assistència per part 
d’òrgans superiors, alts càrrecs i treballadors a òrgans 
col·legiats de qualsevol tipus i deixar sense efecte al 
acords de govern reguladors vigents.

4. Requerir als ens del sector públic als qual hagi d’as-
sistir als seus òrgans col·legiats o actuar en qualitat de 
patró, administrador, etc, algun alt càrrec o treballa-
dor públic de l’Administració de la Generalitat, la pre-
ceptiva inclusió nominativa d’aquesta persona en la se-
va assegurança de responsabilitat civil.

5. Establir el còmput de les hores de treball dels treba-
lladors de l’Administració de la Generalitat i del sec-
tor públic amb caràcter mensual i possibilitar que les 
hores de treball realitzades excedents s’acumulin a les 
d’assumptes personals.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el millorament 
d’un pont de la carretera BV-2249 entre Sant 
Llorenç d’Hortons i Gelida
Tram. 250-00417/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14264 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

A la carretera BV-2249 entre el punt quilomètric 2 i 
3 hi ha un pont que es troba en unes condicions molt 
malmeses i fora de totes les normes de seguretat que 
s’esperen en una carretera per a poder regular correcta-
ment el trànsit i poder donar pas alternatiu als vehicles.

Entre els municipis de Sant Llorenç d’Hortons i Geli-
da, que és on es troba aquest pont, hi ha una important 
trànsit degut als polígons industrials existents en la zo-
na, i per les condicions actuals del pont, la circulació 
per la zona no és del tot fluida com es d’esperar.

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

Proposta de resolució

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

1. Realitzar un estudi de viabilitat del pont existent a 
la BV-2249 entre els punts quilomètrics 2 i 3 per tal de 
verificar quines obres de millora es poden dur a terme.

2. Una vegada elaborat aquest estudi, incloure les mi-
llores proposades per l’estudi en les actuacions a relit-
zar pel govern en matèria d’infraestructures.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Ma Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada, del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el pagament 
del deute pendent a les agrupacions de de-
fensa vegetal
Tram. 250-00418/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14265 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Dolors López 
Aguilar i Marisa Xandri Pujol, diputades del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 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

A Catalunya hi ha una important xarxa d’Agrupacions 
de Defensa Vegetal (ADV) que compta amb 129 tèc-

Fascicle segon
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nics que donen serveis independents, cosa que permet 
que les recomanacions que proporcionen resultin molt 
ajustades a les autèntiques necessitats dels cultius. 
L’assessorament tècnic realitzat per aquestes entitats 
cobreix entorn del 50% de la superfície cultivada de 
Catalunya i actualment és imprescindible per garantir 
la seguretat dels aliments i la seva producció.

Actualment la sanitat vegetal està en un moment de 
grans canvis, l’aplicació de la Directiva 2009/128/
CE per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides 
és un enrenou que exigeix la implicació de tots i on 
la figura del tècnic assessor és bàsica per la seva im-
plementació arreu del territori català, de manera que 
allà on actualment hi ha una ADV aquest procés serà 
menys dificultós i tindrà més possibilitats d’èxit, per 
la qual cosa l’administració no es pot permetre la de-
saparició de cap ADV en la mesura que són uns bons 
coneixedors de la realitat del sector on s’ha d’executar 
i actuen alhora com l’enllaç més proper i de confiança 
entre aquest sector i l’administració.

A causa de l’impagament per part de la Generalitat de 
Catalunya dels ajuts corresponents a les tasques realit-
zades durant el 2011 i el 2012, i de la incertesa sobre 
els ajuts de l’any 2013, la xarxa de les ADV està en 
risc de desaparèixer, atès que aquests ajuts reforcen les 
aportacions econòmiques que fan els productors asso-
ciats.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que, amb caràcter d’urgència, faci efectius els 
pagaments pendents per les feines realitzades els anys 
2011 i 2012, i convoqui l’ordre d’ajuts corresponent a 
l’any 2013, per tal d’aturar el flux d’acomiadaments de 
tècnics que ja ha començat.

Palau del Parlament, 17 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, Marisa Xandri Pujol, diputades, del GP del 
PPC

Proposta de resolució sobre l’Escola Els 
Quatre Vents, de Canovelles
Tram. 250-00419/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14266 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, de acuerdo con lo que estable-
cen los artículos 145 i 146 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la siguiente propuesta de resolución 
para que sea sustanciada en la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposición de motivos

El curso 2006/07 entró en funcionamiento en Canove-
lles la escuela Els Quatre Vents, ubicada en barracones, 
con 44 alumnos de 3 años, 5 alumnos de edades com-
prendidas entre los 4 y los 7 años, y 5 maestros, en unos 
terrenos cedidos provisionalmente y de manera gratuita, 
gracias a la formalización de diversos convenios con la 
propiedad de estos terrenos, por parte del Ayuntamiento.

Después de siete años la escuela cuenta con quince 
grupos y 23 maestros que, junto con los padres de los 
alumnos, han configurado una activa comunidad edu-
cativa, comprometida con un proyecto de calidad, par-
ticipativo, inclusivo e innovador.

Los propios padres colaboran con los docentes como 
voluntarios, para realizar refuerzos en las aulas, ac-
tividades extraescolares, decorar la escuela e incluso 
realizar actividades de mantenimiento de los módulos.

Durante estos años, el Ayuntamiento ha ido realizan-
do las gestiones y acciones necesarias para obtener y 
ceder a la Generalitat los terrenos necesarios para la 
ubicación del equipamiento definitivo que albergase 
Els Quatre Vents, así como, también el consistorio ha 
comenzado las obras de urbanización de la calle San-
ta Madrona, que darían acceso y servicios a la nueva 
escuela. Sin embargo, el Ayuntamiento asegura que no 
ha recibido por parte de la Generalitat ninguna respu-
esta en relación a la aceptación de los terrenos ofreci-
dos para la cesión (5.663,81 m2), ni ha percibido un 
compromiso claro y firme del Departament con la 
construcción del equipamiento.

Finalmente, el Ayuntamiento alerta de que el próximo 
mes de mayo de 2013 vence el último convenio de ce-
sión de los terrenos, donde se ubican los barracones, 
que fue firmado en julio de 2009, sin que se prevea la 
posibilidad de una prórroga en el plazo o la viabilidad 
de firmar un nuevo convenio, según le ha comunicado 
la propiedad del terreno.
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Por su parte, la comunidad educativa se ha puesto en 
contacto con diversos grupos parlamentarios, solici-
tando su apoyo, e informándoles de las múltiples de-
ficiencias que la instalación en módulos prefabricados 
padece después de siete años de utilización, y denun-
ciando que esta instalación provisional no cubre las 
necesidades de un centro con los requisitos de calidad 
que los ciudadanos esperan de la enseñanza pública.

A nivel municipal el apoyo a la escuela Els Quatre 
Vents, como proyecto y oferta educativa, así como a su 
comunidad educativa, es unánime, por parte de todas 
las fuerzas políticas, considerándolo un proyecto prio-
ritario para el municipio.

Propuesta de resolución

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

1. Aceptar la cesión del terreno ofrecido por el Ayun-
tamiento de Canovelles para la ubicación del equipa-
miento definitivo, poniendo en marcha las acciones 
necesarias para la entrada en funcionamiento de es-
te nuevo equipamiento para el próximo curso 2013-14.

2. Incluir en el presupuesto 2013 de la Generalitat la 
dotación necesaria para la construcción del nuevo edi-
ficio que debe albergar de manera definitiva el CEIP 
Els Quatre Vents.

3. Acordar con la Comunidad Educativa y el Ayun-
tamiento de Canovelles, antes de finalizar el mes de 
abril de 2013, la solución para Els Quatre Vents, una 
vez vencido el convenio de cesión de los terrenos que 
albergan los barracones, y hasta la entrada en funcio-
namiento del nuevo equipamiento.

4. Garantizar los recursos necesarios, humanos y ma-
teriales, para el sistema educativo en Cataluña, de ma-
nera que la garantía de la calidad de la enseñanza en 
todos los niveles educativos, así como la lucha contra 
el fracaso escolar, sean prioridades indiscutibles para 
Gobierno de la Generalitat, pues en la actual coyuntu-
ra de dificultades económicas y financieras, y ante la 
necesidad de cumplir con los objetivos de déficit, los 
gobiernos autonómicos deben recortar en otras Con-
sellerias y partidas, antes que en aquellos gastos que 
afectan directamente al ciudadano y a nuestra socie-
dad del bienestar, como son los recursos dedicadas a la 
educación, la sanidad y los servicios sociales.

Palacio del Parlamento, 17 de abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Ma José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la utilització 
d’espais esportius d’entitats públiques o 
de finançament públic pels infants i adoles-
cents dels centres oberts
Tram. 250-00420/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14267 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sán-
chez Costa, diputat, Rafael López Rueda, diputat, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Tant els serveis públics d’atenció a les persones més 
necessitades com el Tercer Sector passen actualment 
per una situació greu. L’ajust pressupostari ha compor-
tat una disminució dels recursos públics, mentre que 
l’augment de les necessitats ha implicat un creixement 
en les demandes d’atenció social. Les compareixences 
de diverses entitats del Tercer Sector a la Comissió de 
Benestar i Família del Parlament de Catalunya han 
deixat ben clara la situació de greu dificultat en què es 
troba tant una part substantiva de la ciutadania com els 
propis agents d’iniciativa pública o ciutadana que es 
dediquen a l’atenció de les persones més vulnerables.

El context de crisi és també una oportunitat per repen-
sar i millorar alguns aspectes de model en referència 
al funcionament dels serveis socials d’iniciativa públi-
ca o d’iniciativa ciutadana. Afavorir i facilitar la tasca 
d’aquells que es dediquen a l’atenció de les persones 
més vulnerables, sense ampliar el pressupost públic i 
el foment de sinèrgies entre les diverses instàncies que 
treballen pel benestar integral de la ciutadania ha de 
ser una mesura a adoptar per part de l’administració 
pública.

Cal posar el focus d’atenció de les polítiques socials 
en la infància. En concret, és necessari procura arti-
cular un model de cooperació que faciliti el treball de 
prevenció que realitzen amb professionalitat i eficà-
cia els Centres Oberts per a Infants i Adolescents. Es 
tracta de centres que ofereixen un servei diürn preven-
tiu, fora de l’horari escolar, i donen suport, estimulen 
i potencien el desenvolupament de la personalitat, la 
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’es-
barjo, tot compensant les deficiències socioeducatives 
d’infants i adolescents mitjançant el treball individua-
litzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la 
comunitat.
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Un nombre important d’aquests centres tenen un perso-
nal molt qualificat i fan una tasca professional, eficaç i 
lloable. Tanmateix, en molts casos els manca espai per 
fer activitats esportives, cabdals en el desenvolupament 
global de la personalitat de l’infant i l’adolescent.

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

Proposta de resolució

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

1. Impulsar la utilització d’espais esportius d’entitats 
públiques o finançades amb diner públic per part dels 
infants i adolescents participants en els Centres Oberts 
enregistrats per la Generalitat de Catalunya.

2. Redactar un protocol per potenciar l’ús d’espais es-
portius públics (poliesportius de titularitat pública, 
zones esportives d’escoles i instituts públics) per part 
dels infants i adolescents participants en els Centres 
Oberts enregistrats per la Generalitat de Catalunya.

3. Fomentar i avaluar positivament la signatura de 
convenis entre escoles d’iniciativa privada finançades 
amb diner públic i Centres Oberts i/o altres entitats 
de suport a la infància i l’adolescència sense afany de 
lucre.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Fernando Sán-
chez Costa, Rafael López Rueda, diputats, del GP del 
PPC

Proposta de resolució sobre el servei de gui-
es intèrprets d’emergències de cap de set-
mana per a persones sordcegues
Tram. 250-00421/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14268 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració.

Exposició de motius

La sordceguesa és una discapacitat que resulta de la 
combinació de dues deficiències sensorials, la visual i 

l’auditiva. Aquesta discapacitat genera, en les persones 
que la pateixen, uns problemes de comunicació únics 
i unes necessitats derivades de la dificultat que tenen 
per percebre de forma global, de conèixer i per tant de 
desenvolupar-se en el seu entorn immediat.

Aquest col·lectiu necessita d’un gran nombre de pro-
fessionals i també de voluntaris que els donin suport 
per tal de cobrir totes les seves necessitats. Hem de 
pensar que patir un aïllament visual i auditiu vol dir 
que la informació i el contacte amb el món exterior 
prové única i exclusivament del sentit del tacte, per 
tant, això vol dir que per la gran majoria d’activitats 
de la vida quotidiana que es puguin realitzar, caldrà 
el suport d’un professional (guia-intèrpret) que es con-
verteixi amb els ulls i les orelles d’aquesta persona.

La figura del guia-intèrpret, a banda de fer de pont 
de comunicació amb el món que l’envolta, és a dir, de 
garantir l’accés a la informació, també li ofereix un 
aspecte importantíssim i que és primordial per a tota 
persona: el d’estimular i fomentar la seva autonomia.

A tota persona, en moments concrets de la seva vi-
da li poden aparèixer situacions d’emergència que re-
quereixen la recerca de les solucions ràpides. Si això 
succeeix per a la majoria de població que gaudeix de 
recursos a l’abast per tal de poder resseguir la recer-
ca de solucions adequades per a cada situació, imagi-
nem que succeeix quan aquesta persona porta afegides 
greus dificultats d’accés a la informació, a la comuni-
cació i la mobilitat amb autonomia pròpia.

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

Proposta de resolució

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

1. Disposar d’un servei de guies intèrprets d’emergèn-
cies pels caps de setmana pel col·lectiu de sordcecs de 
Catalunya que, permeti millorar, en gran mesura, la 
qualitat de vida d’aquest col·lectiu.

2. Disposar d’un professional de la guia-interpretació 
de guàrdia, tenint en compte que un servei d’urgènci-
es pot aparèixer en qualsevol moment del dia. Aquest 
professional haurà d’estar localitzable per poder realit-
zar el servei.

3. Treballar conjuntament amb el 112, així com els 
hospitals, policia i bombers per poder crear un sistema 
adequat d’avís.

Palau del Parlament, 9 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 



13 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 78

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 45

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de l’aprenentatge de primers auxilis al currí-
culum escolar
Tram. 250-00422/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14269 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Fernando Sán-
chez Costa, diputat, María José García Cuevas, dipu-
tada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la propos-
ta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

L’escola és l’àmbit de formació on els infants i els jo-
ves aprenen a relacionar-se amb el món. És l’espai 
on els infants adquireixen els coneixements teòrics i 
pràctics que els permeten entendre el món en què vi-
uen, transformar-lo i comportar-s’hi de forma adequa-
da i eficaç. Hi ha algunes matèries que tenen un valor 
d’il·lustració general i faciliten el desplegament de les 
facultats cognitives i expressives dels joves, així com 
de la seva capacitat de judici i raonament. Hi ha altres 
matèries més orientades a la comprensió i transforma-
ció de la natura. Progressivament, en algunes assigna-
tures, s’ha introduït una perspectiva de salut, que no 
només explica als joves les malalties, sinó també com 
prevenir-les i fer-hi front. Tanmateix, en el programa 
d’estudis dels joves catalans hi ha una mancança sig-
nificativa.

Ens estem referint a la falta d’algunes hores lectives 
dedicades a explicar els primers auxilis. No es trac-
ta d’una matèria accessòria o d’una qüestió que pugui 
delegar-se en les famílies, perquè moltes d’elles tam-
poc tenen aquests coneixements bàsics. Es tracta, en 
canvi, d’una matèria inequívocament útil per a la vida. 
Són moltes les persones adultes que es lamenten de no 
saber com actuar davant d’algunes situacions d’emer-
gència com un ennuegament, un atac de cor, un acci-
dent, un atac epilèptic, etc. Una formació bàsica so-
bre aquestes situacions faria que la ciutadania pogués 
reaccionar millor davant de situacions de risc pròpies 
o alienes. A través d’unes hores de formació escolar, 
aconseguiríem evitar desconcert, patiment i fins i tot 
morts. Així, també, l’escola acompliria millor la seva 
missió, que no consisteix només en transmetre nocions 
intel·lectuals, sinó també en preparar els infants i els 
joves per als reptes i les problemàtiques de vida en el 
seu conjunt.

En aquesta línia s’han expressat recentment el RACC i 
la Creu Roja. D’acord al seu àmbit d’acció, s’han cen-
trat en analitzar els coneixements de primers auxilis 
a la carretera. Explica el RACC que el 75% de les de-
funcions en accidents viaris es produeixen en l’hora 
posterior a l’accident. És precisament en aquest espai 
temporal –continua la veterana organització catalana– 
quan es podrien evitar el major nombre de defuncions 
amb una atenció sanitària adequada, en temps i capa-
citació. D’acord a l’enquesta EuroTest que comenten el 
RACC i la Creu Roja, 6 de cada 10 catalans no han 
rebut mai una formació sobre primers auxilis. Al con-
junt de la UE, només un 27% de les persones afirmen 
no haver rebut aquesta instrucció. Només un 36% dels 
catalans es veuria capacitat per atendre una persona 
en un cas d’emergència. En cas d’accident de trànsit, 
cap català enquestat sabrien què fer correctament. Per 
altra banda, un terç dels catalans no saben a quins telè-
fons acudir en cas d’emergència. Conegudes aquestes 
dades demolidores, el RACC i la Creu Roja demanen 
a les Administracions competents la inclusió de la for-
mació generalitzada sobre primers auxilis ja a l’edu-
cació secundària obligatòria (ESO i Cicles formatius).

Aquesta proposta sorgida amb tot el sentit comú de 
la societat civil d’incloure els primers auxilis en el 
currículum escolar es tracta d’una petita decisió que 
pot millorar notablement les competències vitals dels 
ciutadans i evitar morts que podrien evitar-se.

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

Proposta de resolució

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

1. Incorporar l’aprenentatge dels primers auxilis dins 
del currículum escolar, a fi que els joves catalans esti-
guin preparats per reconèixer i afrontar de forma efi-
caç les situacions de risc i d’emergència que es produ-
eixen en la vida quotidiana.

2. Decidir quan i com s’imparteix aquesta formació, 
de tal manera que els infants i joves puguin entendre-
la i aplicar-la en el seu present i futur vital.

3. Garantir, en col·laboració amb les escoles, que les 
persones que imparteixin aquesta matèria teòrico-
pràctica tinguin els coneixements adequats i, si s’es-
cau, organitzarà jornades de formació per a mestres i 
professors o arribarà a convenis amb entitats que pu-
guin explicar amb competència els primers auxilis a 
les escoles.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Fernando Sán-
chez Costa, María José García Cuevas, diputats, del 
GP del PPC
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Proposta de resolució sobre la generalitza-
ció del programa de consultoria i suport a la 
xarxa de salut mental comunitària a l’atenció 
primària
Tram. 250-00423/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 14278 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

L’any 2004, el Departament de Salut va decidir enfor-
tir la planificació estratègica a través de plans direc-
tors dels grans temes de salut i malaltia, entre ells la 
Salut Mental.

El Pla Director de Salut Mental i Addiccions, elabo-
rat pel Departament de Salut, el CatSalut, el sector de 
Salut Mental, proveïdors, professionals i els propis pa-
cients i familiars, decidí incorporar a la cartera de ser-
veis de Salut mental i addiccions a l’atenció primària 
de salut la consultoria de psiquiatria i psicologia de la 
xarxa de salut mental comunitària, a fi de millorar la 
prevenció, la detecció precoç, en especial del trastorn 
mental greu incipient, els diagnòstics i tractaments 
dels trastorns mentals no greus (intentant desmedica-
litzar conflictes de la vida quotidiana) i millorar l’aten-
ció al pacient amb malaltia mental severa tant en la 
malaltia psiquiàtrica com en les malalties associades.

Aquest projecte s’ha incorporat al Pla de Salut de Ca-
talunya en la línia d’actuació «un sistema integrat més 
resolutiu des dels primers nivells i al territori».

Les dades qualitatives d’avaluació són bones, i han 
permès en els llocs implementats reduir la derivació 
de primeres visites un 20% en els Centres de Salut 
Mental, millorant el diagnòstic precoç i temps d’aten-
ció a la malaltia mental greu, i oferint alternatives de 
teràpia grupal i autoajuda davant símptomes en tras-
torns mentals no greus.

Pels motius exposats, cal generalitzar en tres anys el 
model, abans del 2016 (10 anys de generalització) i su-
perar les diferències territorials i entre proveïdors.

Actualment, el percentatge d’equips d’atenció primà-
ria amb el programa de suport a la primària de salut 
mental per a adults en les diferents regions sanitàries 
és molt desigual: mentre l’Alt Pirineu i Aran compta 
amb un 100% dels EAP’s amb el programa, i la re-

gió de Barcelona amb un 83,3%, a Terres de l’Ebre tan 
sols en disposa un 18,2%. Al mig, amb una cobertura 
entorn del 50%, es situen Camp de Tarragona (amb un 
42%), Lleida (50%), Catalunya Central (52,6%) i Giro-
na (53,7%).

Pel que fa al programa de salut mental per a infanto-
juvenil, els percentatges són encara pitjors: Del 100% 
de l’Alt Pirineu i Aran passem a tan sols un 66,7% a 
Barcelona, un 53,7% a Girona, un 28,9% a la Catalu-
nya Central, un 18,2% a Terres de l’Ebre, un 13,6% a 
Lleida i tan sols un 9,1% al Camp de Tarragona.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a generalitzar en els pro-
pers tres anys (2013-2015) el programa de consultoria 
i suport a la xarxa de salut mental comunitària a l’aten-
ció primària.

Palau del Parlament, 29 d’abril de 2013

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

3.10.63. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER 
A ENCOMANAR UN INFORME A 
LA SINDICATURA DE COMPTES 
O ALTRES ACTUACIONS

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindi-
catura de Comptes d’un informe de fiscalit-
zació relatiu a la gestió comptable i econò-
mica de les aportacions de capital públic a 
Spanair del 2009 ençà
Tram. 253-00002/10

Presentació
Alicia Alegret Martí, juntament amb divuit 

altres diputats del Grup Parlamentari 

del Partit Popular de Catalunya

Reg. 14270 / Admissió a tràmit i tramesa a 

la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 07.05.2013

Procediment: l’establert als articles 145 

i 146 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignats del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per 
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tal que sigui substanciada davant la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes.

Exposició de motius

L’any 2009, inversors públics i privats van decidir res-
catar financerament la companyia Spanair, adquirint 
el seu capital social amb la intenció de convertir-la en 
una companyia aèria de referència a nivell mundial.

Res seria destacable de no ser que la majoria dels in-
versors que van adquirir la majoria del capital de la 
línia aèria Spanair van ser organismes i empreses vin-
culades al sector públic de la Generalitat i de l’Ajunta-
ment de Barcelona, i que el mes de gener de 2012, és a 
dir, menys de tres anys després de l’entrada de capital 
públic a Spanair, aquesta companyia va deixar d’ope-
rar, degut a insuperables problemes financers.

Davant les contínues pèrdues de la companyia i tot i 
ser coneixedors de la nul·la viabilitat de la companyia, 
la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català 
de Finances (ICF), Cimalsa, i Avança S.A, i l’Ajunta-
ment de Barcelona a través de Fira de Barcelona, l’en-
titat Turisme de Barcelona i Catalana d’Iniciatives van 
injectar capital públic per valor de més de 200 milions 
d’euros segons algunes valoracions, incloent un prés-
tec de l’Ajuntament de Barcelona a la Generalitat de 
Catalunya destinat a Spanair concedit al desembre de 
2011.

D’aquesta manera, el que era una companyia privada, 
es va convertir en una empresa en la que prop del 79% 
del seu capital tenia caràcter públic.

Després de més d’un any sense operar, la companyia 
Spanair continua rebent fons de l’administració per fer 
front als seus deutes i avals. I en un recent informe de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes s’ha posat 
de relleu que la Generalitat, a través de l’ICF, va assu-
mir un elevat risc en la concessió dels préstecs conce-
dits per a l’operació de capitalització de la companyia.

L’elevat volum d’ajuts i aportacions de capital públic 
a la companyia aèria Spanair justifiquen que en dui a 
terme una fiscalització per part de la Sindicatura de 
les aportacions públiques que ha rebut Spanair des de 
l’any 2009 fins a l’actualitat a través de les entitats par-
ticipades per la Generalitat de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Barcelona.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, atesa la participació de la 
Generalitat de Catalunya en les entitats Institut Català 
de Finances, Cimalsa, Avança S.A, així com també de 
l’Ajuntament de Barcelona en la Fira de Barcelona, Tu-
risme de Barcelona i catalana d’Iniciatives, encomana 
a la Sindicatura de Comptes de Catalunya que, de con-
formitat amb el que disposa la Llei 18/2010, del 7 de 

juny, de la Sindicatura de Comptes, procedeixi a l’ela-
boració d’un informe de fiscalització relatiu a la gestió 
comptable i econòmica de les aportacions de capital 
públic que la companyia aèria Spanair ha rebut des de 
l’any 2009 fins a ençà.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta; Josep En-
ric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez Serra, 
portaveu adjunt; Alícia Alegret i Martí, Pere Calbó 
i Roca, Pedro Chumillas Zurilla, José Antonio Co-
to Roquet, Eva García Rodríguez, María José García 
Cuevas, Rafael López Rueda, Dolors López Aguilar, 
Rafael Luna Vivas, Juan Milián Querol, Ma Dolors 
Montserrat i Culleré, Manuel Reyes López, Jordi Ro-
ca Mas, Fernando Sánchez Costa, Sergio Santamaría 
Santigosa, Marisa Xandri Pujol, diputats, del GP del 
PPC

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 14.05.2013 al 23.05.2013).
Finiment del termini: 24.05.2013; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.05.2013.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la creació d’ocupació i la lluita 
contra l’atur
Tram. 302-00026/10

Esmenes presentades
Reg. 14925; 14927; 15012; 15097 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 14925)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la creació d’ocupació i la lluita contra 
l’atur (tram. 302-00026/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Modificació de l’apartat a del punt 2. Nova redacció.

«a. Negociar amb el Govern d’Espanya perquè revisi 
a l’alça les dotacions econòmiques adreçades a Polí-
tiques Actives d’Ocupació mantenint els mateixos cri-
teris de proporcionalitat de la dotació pressupostà-
ria que tenien l’any 2011 i el paper dels municipis en 
l’aplicació d’aquestes polítiques.»

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 14927)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la creació d’ocupació i la 
lluita contra l’atur (tram. 302-00026/10).

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

Addició al principi

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:»

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

Modificació al punt 1.a

«Per cada ERO presentat facilitar la informació als 
representants dels treballadors, així com assistència 
tècnica i mediació a les parts per facilitar l’assoliment 
d’acords.»

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

De modificació del punt 1.f

«Accelerar els treballs del Pacte per a la eradicació de 
la pobresa i implementar Moció 10/X del Parlament 
de Catalunya, sobre les polítiques d’inclusió social i 
d’eradicació de la pobresa per tal de fer front a la situ-
ació d’exclusió social que viu una part important de la 
població de Catalunya»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 2.c

«Articular un nou model de la Xarxa Pública [...] i 
l’Administració local, en funció de les disponibilitats 
pressupostàries, incrementant els recursos econòmics 
que permetin a aquesta xarxa el desenvolupament de 
les polítiques actives d’ocupació.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 3.a

«Potenciar, a través del SOC i amb el consens dels 
agents socials i associacions municipalistes, el desen-
volupament d’actuacions territorials de polítiques ac-
tives amb especial atenció a les comarques amb una 
taxa d’atur superior a la mitjana catalana.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació del punt 3.b

«Desenvolupar propostes actives de política industrial 
seguint el programa europeu RIS3 que estableix la me-
todologia per potenciar l’activitat econòmica en base 
al teixit productiu del territori, potenciant els projectes 
lligats a la mobilitat sostenible, la producció d’energies 
netes i la rehabilitació energètica d’edificis»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Addició al punt 3.c

«Donar suport [...] Govern de la Generalitat que les 
propostes i acords de consens que s’hagin debatut, si-
guin recollides a l’Acord Estratègic per a la reactivació 
econòmica, la creació de llocs de treball i la conserva-
ció de l’estat del Benestar.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15012)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-



13 de maig de 2013 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 78

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 49

lació al Govern sobre la creació d’ocupació i la lluita 
contra l’atur (tram. 302-00026/10).

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

De l’apartat a del punt 1

«a. Seguir facilitant, a cada expedient de regulació 
d’ocupació presentat, als representants de l’empresa i 
els treballadors, assistència tècnica per cercar soluci-
ons així com una oferta de mediació que faciliti l’asso-
liment d’un acord.»

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

De l’apartat c del punt 1

«c. Analitzar, des del Consell de Relacions Laborals, 
de forma conjunta entre el govern i els agents soci-
als, els efectes que ha produït la reforma laboral sobre 
l’ocupació, la creació d’empreses i la incentivació del 
mercat de treball.»

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

De l’apartat d del punt 1

«d. Continuar impulsant des del Consell de Relacions 
Laborals de Catalunya una via de negociació que per-
meti donar solució a un ampli sector de treballadors i 
treballadores per mirar d’assegurar la regulació de les 
seves condicions laborals.»

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

De l’apartat e del punt 1

«e. Efectuar un seguiment de la reforma laboral i va-
lorar l’oportunitat d’efectuar les modificacions neces-
sàries en funció de les conclusions obtingudes, amb el 
màxim consens polític possible.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat f del punt 1

«f. Promoure la inserció laboral de les persones en risc 
o en situació d’exclusió sociolaboral mitjançant el su-
port al mercat de treball i a l’economia productiva.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat c del punt 2

«c. Articular un nou model de la Xarxa Pública d’Ocu-
pació de Catalunya que defineixi una xarxa pública 
coordinada de serveis d’orientació laboral i d’interme-
diació social amb la Generalitat i l’Administració lo-
cal, incrementant els recursos econòmics, segons les 
disponibilitats pressupostàries, que permetin a aques-
ta xarxa el desenvolupament de les polítiques actives 
d’ocupació.»

7 Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. A través del SOC i amb el consens dels agents so-
cials i associacions de l’administració local que com-
posen el Consell de direcció del SOC es continuarà po-
tenciant el seu Pla de desenvolupament de polítiques 
actives que preveu les actuacions territorialitzades, te-
nint en compte els territoris que mereixen una especial 
dedicació pel que fa a l’ocupació i el desenvolupament 
local.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’addició d’un nou punt 4

«4. Desenvolupar propostes actives de política indus-
trial, dins el marc de les estratègies d’especialització 
que defineix la Unió Europea a través del Programa 
RISIII.»

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt 5

«5. Donar suport actiu al Pacte per la Indústria (+in-
dústria), i impulsar des del govern de la Generalitat les 
propostes i acords que, en aquest sentit, siguin recollits 
a l’acord estratègic entre el govern i els agents socials 
i econòmics.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15097)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la creació d’ocupació i la 
lluita contra l’atur (tram. 302-00026/10).

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

De la lletra a, del punt 3

«[...] els projectes estratègics de futur com els d’em-
prenedoria, emprenedoria en economia verda, els de 
recerca i innovació, [...].»

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra b, de l’apartat 3

«b. Desenvolupar propostes actives de política indus-
trial, que incentivin tots aquells projectes lligats a la 
creació d’ocupació amb criteris a les polítiques de sos-
tenibilitat, especialment en el camp de la mobilitat, de 
la producció d’energia o de la rehabilitació energètica 
d’edificis.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; José Antonio 
Coto Roquet, diputat, del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació del món local i la seva 
capacitat de prestació de serveis
Tram. 302-00028/10

Esmenes presentades
Reg. 14836; 15022; 15096; 15098 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
14836)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marta Ribas Frias, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 139 del Reglament del 

Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situ-
ació del món local i la seva capacitat de prestació de 
serveis (tram. 302-00028/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 1

1. A garantir que els Ajuntaments segueixin sent pres-
tadors de serveis públics, atès que l’experiència ha 
demostrat que es presten amb qualitat, proximitat i 
amb gran eficiència econòmica. El repte i el compro-
mís dels Ajuntaments catalans en el seu conjunt en tot 
aquest període excepcionalment difícil, ha estat com-
plir aquests ajustos garantint garantir els serveis pú-
blics, els serveis a les persones, l’Estat del Benestar en 
definitiva, malgrat les retallades i l’incompliment dels 
acords per part del govern de la Generalitat i de l’Es-
tat espanyol. El món local ha abanderat la defensa dels 
serveis públics fent que la ciutadania hagi pogut acce-
dir en igualtat de condicions a equipaments culturals, 
socials, educatius, esportius i de tot tipus i oferint po-
lítiques actives de lluita contra l’atur i respostes d’ur-
gència a l’emergència social, mantenint la cohesió so-
cial i la convivència als diferents pobles i ciutats.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 6

6. A redactar de manera urgent una Llei d’Hisendes de 
Finances locals de Catalunya que desenvolupi el capí-
tol 3 del Títol VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya. Aquesta Llei ha de tenir com a eix rector, un mo-
del de finançament incondicionat segons preveuen els 
principis estatutaris, garantint l’autonomia local i no 
basant-se en els principis d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, i que es tramitarà al mateix 
temps que la Llei de Governs Locals.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

10. Elaborar una Llei de Governs Locals que es basi 
en el reconeixement del paper de poder públic territo-
rial dels ens locals, en el reforç de l’autonomia local i 
en la garantia de l’exercici de les seves competències, 
i no únicament en l’aplicació del principi d’estabilitat 
pressupostària.
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4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 11

11. Incloure a la futura Llei de Governs Locals una ve-
ritable simplificació dels nivells d’administració local 
existents fins ara, basant-se en el municipi i la vegue-
ria, però sense que això comporti eliminar o trossejar 
les identitats territorials existents (com les comarques 
del Baix Llobregat, Vallès Occidental o Maresme).

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Marta Ribas Frias
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 15022 i 15101)

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació del món lo-
cal i la seva capacitat de prestació de serveis (tram. 
302-00028/10).

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

Del punt 2

«2. A fer públic, en el termini d’un mes, Comunicar als 
ens locals que poden consultar a la pàgina web del De-
partament d’Economia i Coneixement els deutes que 
la Generalitat de Catalunya té reconeguts a favor dels 
Ajuntaments. així, com tot aquells derivats d’acords i 
convenis signats entre la Generalitat i els Ajuntaments 
encara que no constin com a deute reconegut». Pel que 
fa als convenis signats entre la Generalitat i els ens lo-
cals es faran efectius en la seva totalitat en el moment 
que la situació financera de la Generalitat millori, sens 
perjudici que en l’actualitat a mesura que es pugui, es 
doni compliment als mateixos el més aviat possible.

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

Del punt 3

3. A remetre a tots els Ajuntaments, en el termini d’un 
mes, un certificat que acrediti el deute global amb 
aquella institució, per tal que tot consti com a deute re-
conegut, i a signar els convenis pendents amb els Ajun-
taments per tal de formalitzar aquest deute.

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

Dels punts 4 i 5

A acompanyar el Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat per al 2013 amb un calendari aproximat 
de pagament dels deutes pendents amb els ens locals, 
que prioritzi els pagaments pendents perquè es facin 
efectius en el termini més curt possible des de l’aprova-
ció dels pressupostos

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 6

[...] que es tramitarà al mateix temps tenint en comp-
te el repartiment competencial de la Llei de Governs 
Locals

5 Esmena núm. 5
De modificació 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 7

A fer públic i liquidar la part corresponent als Ajun-
taments de l’impost turístic que s’està cobrant des de 
fa diversos mesos mitjançant l’urgent desenvolupa-
ment reglamentari que ho contempli, creant el Fons 
que aglutinarà la recaptació del 30% d’aquest impost 
tal com s’estableix a l’article 116.2 de la Llei 5/2012 de 
20 de març, sobre mesures fiscals, financeres i admi-
nistratives i de creació de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics. Atès que en data 30 d’abril es va 
aprovar el Decret que desenvolupa el Reglament del 
Fons per al Foment Turístic, es procedeixi el més avi-
at possible a la distribució dels recursos entre les ad-
ministracions locals per a destinar-los a la promoció 
turística.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 8

[...] tant bon punt la situació financera de la Generali-
tat millori

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Al punt 9

[...] tant bon punt la situació financera de la Generali-
tat millori
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8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

10. A fer efectiu de manera immediata el deute amb els 
ens locals un cop el Govern de l’Estat hagi abonat els 
8.000 milions d’euros de deute històric de l’Estat amb 
la Generalitat de Catalunya. En el cas de pagaments 
parcials d’aquest deute, el Govern de la Generalitat 
tindrà en compte la important funció social que fan els 
governs locals a l’hora de liquidar els pagaments pen-
dents amb aquestes administracions.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Marc Sanglas i Alcantarilla Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15096)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació del món local i la seva 
capacitat de prestació de serveis (tram. 302-00028/10).

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

Del punt primer

«1. A fomentar que els Ajuntaments segueixin sent 
prestadors de serveis públics, atès que l’experiència ha 
demostrat que en la seva immensa majoria es presten 
amb qualitat, proximitat i amb gran eficiència econò-
mica, sense perjudici de la creació de nous elements de 
millora que continuïn garantint els serveis de qualitat 
als ciutadans, i que l’administració local continuï as-
solint els millors nivells d’eficiència. El repte i el com-
promís dels Ajuntaments catalans en el seu conjunt 
en tot aquest període excepcionalment difícil, ha estat 
complir aquests ajustos garantint els serveis públics, 
els serveis a les persones, l’Estat del Benestar en defi-
nitiva. El món local ha abanderat la defensa dels ser-
veis públics fent que la ciutadania hagi pogut accedir 
en igualtat de condicions a equipaments culturals, so-
cials, educatius, esportius i de tot tipus, mantenint la 
cohesió social i la convivència als diferents pobles i 
ciutats.»

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

Del punt sisè

«6. A redactar de manera urgent una Llei d’Hisen-
des Locals de Catalunya que desenvolupi el capítol 3 
del Títol VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
d’acord amb els principis que l’Estatut estableix, que 
garanteixi la suficiència financera necessària per dur 
a terme el desenvolupament de totes les competències 
locals, i que respecti els principis que s’estableixin en 
la Llei de Govern Local de Catalunya que el Govern 
està impulsant.»

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

Del punt novè

«9. A realitzar el màxim esforç, dins de l’actual marc 
de restriccions pressupostàries, per poder transferir 
als ens locals els recursos compromesos, així com per 
trobar vies de finançament alternatiu i/o de liquiditat 
per als ens locals.»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

D’un nou punt desè

«10. A fer efectiu de manera immediata el deute amb 
els ens locals un cop el Govern de l’Estat hagi abonat 
els 8.000 milions d’euros de deute històric de l’Estat 
amb la Generalitat de Catalunya. En el cas de paga-
ments parcials d’aquest deute, el Govern de la Gene-
ralitat tindrà en compte la important funció social que 
fan els governs locals a l’hora de liquidar els paga-
ments pendents amb aquestes administracions.»

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15098)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Manuel Reyes 
López, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació del món local i la seva 
capacitat de prestació de serveis (tram. 302-00028/10).
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1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«2. A fer públic, en el termini d’un mes, els deutes que 
la Generalitat de Catalunya, i totes les entitats i organis-
mes que formen el seu sector públic, tenen reconegudes 
a favor dels Ajuntaments així com, tots aquells deri-
vats d’acords i convenis signats entre la Generalitat i 
els Ajuntaments encara que no constin com a deute 
reconegut.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 9

«9. A fer públic el llistat d’inversions aprovades, pres-
supostades i no executades amb els ens locals espe-
cialment les de l’àmbit educatiu, sanitari i social, i 
consignar una dotació extraordinària als propers pres-
supostos que possibilitin acabar les obres i prestar els 
serveis ja iniciats.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 10

«10. A considerar el pagament del deute futur de la 
Generalitat i del seu sector públic amb els ens locals 
com preferent dins dels diversos compromisos de paga-
ment de la Generalitat.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Manuel Reyes López
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’habitatge
Tram. 302-00029/10

Esmenes presentades
Reg. 15009; 15010 / Admissió a tràmit: 

Presidència del Parlament, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 15009)

A la Mesa del Parlament

Roger Torrent i Ramió, diputat, Marta Rovira i Ver-
gés, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-

ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge 
(tram. 302-00029/10).

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

Al punt 1

1. Reclamar al Govern de l’Estat l’establiment de me-
sures legislatives destinades a resoldre el sobreendeu-
tament de les persones físiques i famílies vinculat a 
l’habitatge habitual, amb la inclusió expressa de la pos-
sibilitat de la dació en pagament del deute hipotecari, 
simplificant els procediments concursals i incidint en 
la regulació del mercat hipotecari per a garantir a les 
persones afectades tant el manteniment de condicions 
d’inclusió social com l’accés a noves oportunitats de 
recuperació econòmica. Adequant la normativa hipo-
tecària estatal a la normativa europea sobre clàusu-
les abusives, d’acord amb la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea del 14 de març de 2013.

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

Del punt 2

2. Accelerar el compliment de la moció 11/X aprova-
da pel Parlament en data 25 d’abril de 2013, en allò 
relatiu a la creació d’una taula de desnonaments en 
el marc del Pacte nacional per a l’habitatge, amb la 
presència de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
les entitats del tercer sector, representants de les en-
titats municipalistes, les entitats financeres, el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, el Departament de 
Benestar Social i Família, el Departament d’Interior i 
el Departament de Justícia per tal de vehicular mesu-
res concretes urgents per a atendre les persones afec-
tades pels desnonaments i proposar modificacions le-
gislatives en l’àmbit competencial de la Generalitat de 
Catalunya.

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

Del punt 4

4. Accelerar el compliment de la moció 11/X aprovada 
pel Parlament en data 25 d’abril de 2013, en allò re-
latiu a aplicar mesures fiscals, socials i econòmiques 
de protecció del dret a l’habitatge i adoptar les mesu-
res previstes a la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del 
dret a l’habitatge dirigides a garantir l’ocupació efecti-
va dels habitatges.

Reclamar al Govern de l’Estat l’establiment de les me-
sures legislatives necessàries per tal d’afavorir l’apli-
cabilitat del lloguer forçós d’habitatge titularitat d’en-
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titats financeres i d’habitatge de titularitat privada 
quan així ho determinin les circumstàncies d’acumula-
ció de béns amb finalitats especulatives i la ubicació en 
zones amb una elevada demanda residencial.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Roger Torrent i Ramió Marta Rovira i Vergés
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15010)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 
302-00029/10).

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

Del punt 2

«2. Crear, de manera immediata, una taula sobre des-
nonaments, en el marc del Pacte nacional per a l’habi-
tatge, amb la presència de la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca, les entitats del tercer sector, representants 
de les entitats municipalistes, les entitats financeres, 
el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Depar-
tament de Benestar Social i Família, el Departament 
d’Interior i el Departament de Justícia per tal de ve-
hicular mesures concretes urgents per a les persones 
afectades pels desnonaments.»

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

Del punt 5

«5. Realitzar aquest 2013, d’acord a reserva pressu-
postària realitzada, una nova convocatòria de les pres-
tacions per al pagament del lloguer que atengui noves 
sol·licituds i segons les disposicions pressupostàries 
disponibles realitzar, si es possible, una convocatòria 
d’ajuts a la rehabilitació.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les participacions preferents
Tram. 302-00030/10

Esmenes presentades
Reg. 14837; 14923; 14967; 15102 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
14837)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les participacions preferents (tram. 302-00030/10).

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

D’un nou punt 1 bis

1 bis. Insta a la CNMV a la revisió exhaustiva dels pro-
cediments de comercialització de participacions prefe-
rents i deute subordinat per tal de garantir la restitució 
del la totalitat del capital invertit a tots aquells estalvi-
adors que acreditin un perfil no adequat a aquest pro-
ducte financer complex i de risc elevat.

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

D’un nou punt 3 bis 

3 bis. El Parlament de Catalunya insta el Govern de 
la Generalitat a donar la màxima publicitat per tots 
els mitjans que disposi l’administració catalana, co-
mençant pels mitjans de comunicació públics, del pro-
cés d’arbitratge que té com a data límit el proper 30 de 
juny, atès que el perfil de les persones estafades fa poc 
o gens efectives campanyes d’internet.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 3 ter

3 ter. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a reforçar els mitjans tècnics i humans que 
destina l’Agència Catalana a l’assessorament de les 
persones estafades per les participacions preferents, 
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així com els mitjans tècnics i humans que destina Junta 
Arbitral de Consum de Catalunya a resoldre els expe-
dients d’arbitratge.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 14923)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Alícia Rome-
ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les participacions preferents (tram. 302-00030/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 3. Nova redacció.

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a rebutjar les mesures presses pel Govern 
de l’Estat amb l’acord de part del Congrés dels Dipu-
tats, a través del Reial Decret 6/2013 i la resolució del 
FROB, que suposa la consideració d’inversors de tots 
aquells que van subscriure preferents o deute subordi-
nat, així com les pèrdues importants a través de qui-
tances als estafats en la comercialització de participa-
cions preferents i deute subordinat que es plantegen.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació del punt 4. Nova redacció.

«4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Es-
tat a que: 

– Se suspengui l’aplicació de tots els processos esta-
blerts en les normes esmentades al punt 3, en especial 
atenció a l’operació de bescanvi per accions, amb la 
corresponent quitança (del 38% al 61%) i l’arbitratge 
establert.

– Sigui la seu d’arbitratge més propera, en el cas de 
Catalunya, la Junta Arbitral de Catalunya amb la col-
laboració de l’Agència Catalana de Consum, qui es 
responsabilitzi dels arbitratges.

– S’incorpori a la comissió de seguiment d’instruments 
híbrids de capital i deute subordinat, representants de 
les CCAA que tinguin competències en temes de con-
sum.

– Garanteixi que tinguin dret a l’arbitratge aquells ac-
cionistes de Bankia, dels quals van bescanviar-se les 

seves preferents en el procés de fusió de Caja Madrid 
amb Caixa Laietana.

– Garanteixi que les persones considerades minoristes 
o petits estalviadors no tindran cap pèrdua en el nomi-
nal dels seus estalvis, i tindran el dret a un bescanvi de 
dipòsits en un termini no superior a 3 anys.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 14967)

A la Mesa del Parlament

Jordi Cañas Pérez, portaveu del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les participacions preferents (tram. 302-
00030/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

Punt 2

El Parlament de Catalunya insta la resta d’institucions 
de l’estat perquè adoptin els mecanismes necessaris 
perquè no torni a produir-se una deixadesa de funci-
ons per part dels organismes responsables de vetllar 
pel correcte funcionament dels productes financers i la 
protecció dels seus clients.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Ciutadans

Punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a prendre les iniciatives necessàries per a 
reclamar que l’arbitratge de les reclamacions al grup 
Bankia per part de persones afectades residents a Ca-
talunya sigui pugui ser efectuat per la Junta Arbitral 
de Catalunya amb l’assistència de l’Agència Catalana 
de Consum, organismes plenament capacitats tal com 
ja s’ha demostrat en la gestió de les reclamacions re-
latives a Catalunya Caixa. Igualment, el govern ha de 
reclamar la presència d’un representant de la Generali-
tat a la comissió de seguiment creada pel Reial Decret-
llei 6/2013, en col·laboració amb la Junta Arbitral Na-
cional de Consumo
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans

Nou punt 6

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar suport i col·laborar en totes les ac-
tuacions de les associacions de consumidors i plata-
formes d’afectats que defensen els drets dels usuaris 
d’entitats financeres en la informació i orientació als 
afectats i en la denúncia de les irregularitats comeses 
en les relacions de consum en la fase de contractació i 
comercialització d’aquests productes.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans

Nou punt 7

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar compliment a la Moció 99/IX del 
Parlament de Catalunya, sobre la defensa dels drets 
dels inversors individuals afectats per la comercialit-
zació irregular de participacions preferents, aprovada 
en el Ple del Parlament el passat 10 de maig de 2012.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Jordi Cañas Pérez
Portaveu del GP de C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 15102)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Aragonès i Gar-
cia, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presen-
ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les participacions prefe-
rents (tram. 302-00030/10).

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

Addició d’un nou punt 3 bis

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que, a través de l’Agència Catalana de Con-
sum, implementi, en el marc de les seves competènci-
es, les actuacions de prevenció, supervisió i inspecció 
de la informació precontractual, contractual i publici-
tat lliurada als consumidors, en la comercialització de 
productes financers d’estalvi per part de les entitats fi-
nanceres en relació a la protecció de consumidors, i a 
presentar les actuacions realitzades i previstes en rela-
ció a aquesta matèria al Parlament de Catalunya en el 
termini de sis mesos.»

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

Nou punt 3 ter

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya que exigeixi al Govern de l’Es-
tat que la CNMV i el Banc d’Espanya garantitzin la 
correcta aplicació de les previsions de la Directiva 
2004/39/EC sobre Mercats d’Instruments Financers, 
tal com preveu l’article 48 de la mateixa Directiva»

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

Addició d’un nou punt 4 bis

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a traslladar al Govern de l’Estat la necessi-
tat que el Fons de Reestructuració Ordenada Bancà-
ria (FROB) revisi els criteris utilitzats en la valoració 
de les participacions preferents emeses per Catalunya 
Caixa i els descomptes aplicats per la seva posterior 
compra per part del Fons de Garantia de Dipòsits, per 
tal de garantir tant que el màxim nombre de situacions 
es pugui resoldre mitjançant arbitratge com que sigui 
mínima la rebaixa del nominal de les que en quedin ex-
closes, de manera que s’eviti la desprotecció dels teni-
dors d’aquests productes financers.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política comercial
Tram. 302-00031/10

Esmenes presentades
Reg. 14889 / Admissió a tràmit: Presidència 

del Parlament, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 14889)

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, Inés Arrimadas Gar-
cía, diputada del Grup Parlamentario de Ciutadans, 
de acuerdo con lo que establece el artículo 139 del 
Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes 
enmiendas a la moción subsiguiente a la interpela-
ción al Govern sobre la política comercial (tram 300-
00031/10).
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1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Ciutadans

Punt 1.g

Establir un règim regulador de la venta ambulant per 
garantir la supervivència d’aquest tipus de comerç, i 
igualment el comerç sedentari dons de les seves prò-
pies diferencies. Aquest règim contemplarà, entre d’al-
tres, mesures per assegurar que les taxes municipals 
aplicables al comerç no sedentari a Catalunya (espe-
cialment, les relatives a l’ús del sòl públic) responguin 
a uns criteris genèrics orientatius que siguin objectius, 
transparents, justs i directament relacionats amb el 
servei que es presta per part de l’entitat local als mer-
cats no sedentaris.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Ciutadans

1h) Incrementar el control i les sancions per evitar ac-
tivitats i/o actuacions deslleials irregulars en l’àmbit 
comercial.

Palacio del Parlamento, 6 de mayo de 2013

Albert Rivera Díaz Inés Arrimadas García
Presidente del GP de C’s Diputada del GP de C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació i les perspectives del 
sector primari
Tram. 302-00032/10

Esmenes presentades
Reg. 14898; 14926; 15011; 15099 / Admissió a 

tràmit: Presidència del Parlament, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
14898)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Sara Vilà Galan, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situ-
ació i les perspectives del sector primari (tram. 302-
00032/10).

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

En el punt 1

1. Demanar la convocatòria d’un Ple monogràfic sobre 
el món agrari per avaluar les accions dutes a terme 
per part del Govern de la Generalitat acordades en el 
Ple monogràfic del 14 d’abril del 2010 i readaptar els 
acords a les circumstàncies actuals.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Sara Vilà Galan
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 14926)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Àngel Ros i Do-
mingo, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació i les perspectives del sector primari (tram. 
302-00032/10).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt. Nova redacció.

«Garantir la dotació econòmica per al manteniment 
de l’actual sistema d’assegurances agràries».

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt. Nova redacció.

«Assegurar la continuïtat del cofinançament dels Pro-
grames de Desenvolupament Rural (PDR) per tal que 
el sector agrari català no perdi competitivitat respecte 
la resta de l’Estat».

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt. Nova redacció.

«Garantir el funcionament i continuïtat dels plans de 
millora de les explotacions.»
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt. Nova redacció.

«Posar en marxa aquells mecanismes necessaris per a 
contribuir a la millora del finançament del sector pri-
mari de Catalunya».

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15011)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació i les perspectives del 
sector primari (tram. 302-00032/10).

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

D’un nou punt 3

«3. Reclamar al Govern de l’Estat que no posi traves a 
les empreses catalanes que compleixin amb els requi-
sits tècnic-sanitaris per a l’exportació, que actuï amb 
objectivitat en la decisió i l’elecció de les empreses i 
que adopti urgentment les mesures pertinents per de-
fensar el sector càrnic que exporta a la Unió duanera 
que conformen els països de Rússia, Bielorrúsia i Ka-
zajstan, per tal d’aturar la suspensió temporal d’expor-
tacions de productes càrnics a aquests països.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15099)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la situació i les perspectives del 
sector primari (tram. 302-00032/10).

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

Del punt 2

«2. Impulsar el PENSSA com a instrument, per des-
envolupar el sector, reforçar la seva competitivitat, 
garantir l’abastament alimentari en qualitat i quanti-
tat, reafirmant d’aquesta manera el valor estratègic del 
sector per contribuir a la recuperació econòmica ge-
neral.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la reforma del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 302-00033/10

Esmenes presentades
Reg. 14838; 14924; 14928; 15013; 15100 / Admissió 

a tràmit: Presidència del Parlament, 08.05.2013

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
14838)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Marc Vidal Pou, dipu-
tat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableix l’article 139 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la refor-
ma del Servei d’Ocupació de Catalunya (tram. 302-
00033/10).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 1

1. Redefinir los colectivos de atención prioritaria de 
forma que se adecúen más a la realidad actual de la 
demanda de empleo en Cataluña y mejorar el sistema 
de clasificación de la demanda de empleo para facilitar 
que el SOC preste un servicio más adecuado a las nece-
sidades de cada persona y de cada colectivo.

1. Tot i que el SOC, com a servei públic, ha de garan-
tir l’atenció a totes les persones usuàries en condicions 
d’igualtat, definirà uns col·lectius d’atenció prioritària 
i actualitzarà la classificació de tots els col·lectius en 
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funció de les actuacions específiques que caldrà pro-
porcionar a cada un per facilitar la seva ocupabilitat, 
amb la incorporació dels recursos humans necessaris 
per poder desenvolupar aquestes accions.

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 2

2. Reclamar l’increment de recursos suficients a la 
«Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Labora-
les» per poder incrementar les actuacions en tot el ter-
ritori i que permetin la coordinació i la integració de 
nous plans d’ocupació Definir de forma coordinada e 
integrada nuevos planes de empleo que eviten duplici-
dades de actuación y promuevan la mejora de la em-
pleabilidad de los demandantes de empleo, y faciliten 
su acceso a un puesto de trabajo. Dichos planes de-
berán responder también a las necesidades específicas 
de trabajadores y trabajadoras afectados por Expedi-
entes de Regulación de Empleo con el objetivo de fo-
mentar su reinserción laboral y, en su caso, su movili-
dad sectorial.

3 Esmena núm. 3
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

3. Poner en marcha un sistema de coordinación integral 
(a nivel operativo y organizativo) entre el SOC y otras 
estructuras e instituciones de ámbitos como la educa-
ción y la formación profesional, para aprovechar los re-
cursos formativos disponibles de manera integrada y 
coordinada.

3. Assegurar la coordinació a nivell operatiu i organit-
zatiu entre els Departaments d’Empresa i Ocupació i 
d’Ensenyament per aprofitar tots els recursos forma-
tius disponibles i integrar-los en unitats formatives que 
facilitin l’ocupabilitat.

4 Esmena núm. 4
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 4

4. Mejorar el sistema de intermediación laboral para 
que este aumente la eficacia y la agilidad en la pues-
ta en contacto de la oferta y la demanda de empleo en 
Cataluña. Esto incluirá la definición y regulación del 
papel de las agencias de colocación y su sistema de 
evaluación y seguimiento que, en cualquier caso, ten-
drá en cuenta, además de la calidad del servicio, los 
resultados de su labor de intermediación, tot garan-
tint el govern del sistema, les seves prioritats i la seva 
avaluació des del SOC com a servei públic d’ocupació.

5 Esmena núm. 5
De supressió i addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 5

5. Redefinir un nuevo sistema de participación de las 
entidades cooperadoras y colaboradoras del SOC (es-
pecialmente en materia de orientación, formación y 
capacitación) que resulte más ágil, más flexible y más 
transparente. Esta colaboración deberá estar orientada 
a conseguir una atención en materia de empleo más 
especializada y de más calidad. Dicha participación 
contará con un sistema de evaluación más orientado a 
resultados dirigit i executat pel SOC com a garant del 
sistema d’ocupació de Catalunya, que haurà de tenir 
en compte els resultats qualitatius de les empreses col-
laboradores.

6 Esmena núm. 6
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 10

10. Poner en valor el capital humano y profesional de 
los trabajadores y las trabajadoras del SOC, especial-
mente de las personas dedicadas a prestar una aten-
ción directa y personalizada a los y las demandantes 
de empleo. Garantint els actuals llocs de treball i asse-
gurant els llocs de treball de futur necessaris per poder 
fer aquesta tasca.

7 Esmena núm. 7
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

En el punt 11

11. Velar para que todos los mecanismos de colabo-
ración público-privada introducidos en la gestión y 
funcionamiento del SOC estén orientados a mejorar 
la calidad del servicio, la eficacia y la eficiencia en el 
gasto, y velar para que, en cualquier caso, se garanti-
ce en última instancia el control y la coordinación del 
SOC como garantía para los ciudadanos de un servicio 
público de empleo gratuït, útil, ágil, eficaz y eficiente.

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Dolors Camats Luis Marc Vidal Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 14924)

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Montserrat Capde-
vila Tatché, portaveu adjunta del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la reforma del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya (tram. 302-00033/10).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De modificació de part del punt 2

«2. Convocar plans d’ocupació local per a la contrac-
tació, per part dels ajuntaments, de persones en situa-
ció d’atur, amb un percentatge reservat a la contracta-
ció de jove, desocupats de llarga durada i persones en 
risc d’exclusió social que promuevan la mejora de la 
empleabilidad de los demandantes de empleo, y faci-
liten su acceso a un puesto de trabajo. Dichos planes 
deberán responder también a las necesidades especí-
ficas de trabajadores y trabajadoras afectados por Ex-
pedientes de Regulación de Empleo con el objetivo de 
fomentar su reinserción laboral y, en su caso, su movi-
lidad sectorial.» 

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 2 bis

«2 bis. Impulsar a totes les comarques, d’acord amb 
els ens locals i amb els agents socials, i per mitjà del 
Consell de Direcció del SOC, un pla d’actuacions per 
a l’ocupació i el desenvolupament local, amb una aten-
ció especial a les comarques amb índexs de desocupa-
ció més elevats o amb un volum més elevat de desocu-
pats.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

D’addició d’un nou punt 3 bis

«3 bis. Impulsar convenis de col·laboració entre el 
SOC i els ajuntaments per al desenvolupament d’ac-
cions d’orientació laboral i establir una metodologia 
coordinada per mitjà de protocols d’informació com-
partits.»

Palau del Parlament, 6 de maig de 2013

Maurici Lucena i Betriu Montserrat Capdevila Tatché
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 14928)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Oriol Amorós i 
March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la reforma del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (tram. 302-00033/10).

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

Addició al final del punt 4

«Reclamar al Govern de l’estat el traspàs a la Gene-
ralitat de tots els fons o recursos destinats a polítiques 
actives i defensar el marc competencial de la Generali-
tat de Catalunya en polítiques actives d’ocupació»

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

Supressió al punt 6

«Fomentar la cooperación y coordinación del SOC con 
el Servicio Público de Empleo Estatal y el resto de ser-
vicios públicos de empleo autonómicos y de otros pa-
íses europeos, especialmente en lo referido a la inter-
mediación laboral y la difusión de ofertas de trabajo.»

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Modificació i supressió al punt 8

«Revisar y ofrecer un catálogo de servicios de mayor 
calidad destinados d’acord amb les necessitats del sec-
tor empresarial y de las personas emprendedoras, y 
generar una red estable de colaboración entre el SOC 
y empresas para facilitar, entre otros, programas de 
prácticas profesionales o de formación.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Marta Rovira i Vergés Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15013)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
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lació al Govern sobre la reforma del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (tram. 302-00033/10).

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

Del punt 2

«2. Elaborar, en coordinació amb les administracions 
locals i els agents socials, la programació dels progra-
mes de polítiques actives d’ocupació tenint en comp-
te les necessitats de les persones treballadores en atur 
amb més dificultats. Així mateix, fer un seguiment a les 
empreses que presenten expedients de regulació d’ocu-
pació perquè compleixin amb l’obligació de presentar 
un pla per fomentar la inserció laboral de les persones 
afectades pels expedients.»

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

Del punt 4

«4. Aprofitar la reestructuració del SOC que està en 
marxa per continuar amb la millora de l’eficàcia i 
l’agilitat en la intermediació laboral, introduint indi-
cadors de quantitat i de qualitat i així consolidar el 
paper del SOC en aquest àmbit. Exigir a l’Estat els re-
cursos econòmics i les dades de gestió de les agències 
de col·locació per tal de poder incloure-les en el siste-
ma d’intermediació de Catalunya establint convenis de 
col·laboració amb les mateixes.»

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

Del punt 6

«6. Fomentar la cooperació i coordinació del SOC 
amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal i la resta de 
serveis públics d’ocupació autonòmics i d’altres països 
europeus, especialment pel que es refereix a la inter-
mediació laboral i a la difusió de les ofertes de feina.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15100)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-

lació al Govern sobre la reforma del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya (tram. 302-00033/10).

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

D’un nou punt 1

«1. Presentar, antes de finalizar el presente periodo de 
sesiones, el proyecto de ley de ocupación incorporan-
do en él toda la normativa relativa a las políticas acti-
vas de empleo competencia de la Generalitat y en espe-
cial la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3

«3. Poner en marcha un sistema de coordinación in-
tegral (a nivel operativo y organizativo) entre el SOC 
y otras estructuras e instituciones de ámbitos como la 
educación, la formación profesional y la empresa, para 
aprovechar los recursos formativos disponibles de ma-
nera integrada y coordinada.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 4

«[...] los resultados de su labor de intermediación, es-
pecialmente para los colectivos con mayores dificulta-
des de inserción laboral.»

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 6

«6. Fomentar la cooperación y coordinación del SOC 
con el Servicio Público de Empleo Estatal y el resto de 
servicios públicos de empleo autonómicos y de otros 
países europeos, especialmente en lo referido a la in-
termediación laboral y la difusión de ofertas de tra-
bajo.»

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 7 bis

«7 bis. Crear un sistema tutelar del desocupado desde 
el momento en el que se inscribe como demandante de 
empleo en las oficinas de SOC hasta que inicie de nue-
vo su actividad laboral.»
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6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 11

«[...] del SOC como garantía para los ciudadanos de un 
servicio público de empleo útil, ágil, eficaz y eficiente. 
Y tener en cuenta que los servicios privados de ocupa-
ción tendran una especial actuación en los colectivos 
con mayores dificultades de inserción laboral.»

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
o d’incompatibilitat d’un diputat
Tram. 234-00012/10, 234-00013/10 i 234-00014/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, 08.05.2013, DSPC-P 15

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de maig 
de 2013, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades pels diputats Joan Morell i Comas, Be-
net Maimí i Pou i Roger Montañola i Busquets relati-
ves a les activitats professionals, laborals o empresari-
als que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, 
d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del 
Parlament estableix la situació de compatibilitat dels 
diputats Joan Morell i Comas, Benet Maimí i Pou i 
Roger Montañola i Busquets.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2013

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

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost
Tram. 410-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 13928; 13929 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 07.05.2013

Reg. 13928

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
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el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Alta

Joan Morell i Comas

Baixa

Pere Regull i Riba

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 13929

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Alta

Roger Montañola i Busquets

Baixa

Joan M. Sardà i Padrell

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans
Tram. 410-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 13927 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió de Justícia i Drets Humans

Alta

Montserrat Ribera i Puig

Baixa

Pere Vila i Fulcarà

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/10

Substitució de diputats
Reg. 13933; 13934; 13935 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 07.05.2013

Reg. 13933

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Interior

Alta

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Baixa

Ma Victòria Forns i Fernández

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 13934

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Interior
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Alta

Joan Morell i Comas

Baixa

Pere Vila i Fulcarà

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 13935

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Interior

Alta

Ramona Barrufet i Santacana

Baixa

Meritxell Roigé i Pedrola

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural
Tram. 410-00006/10

Substitució de diputats
Reg. 13930 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural

Alta

Pere Vila i Fulcarà

Baixa

Montserrat Ribera i Puig

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/10

Substitució de diputats
Reg. 13931 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Alta

Roger Montañola i Busquets

Baixa

Elena Ribera i Garijo

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat
Tram. 410-00008/10

Renúncia a la secretaria
Reg. 13876 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Cristina Bosch i Arcau, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, presenta la renúncia com 
a Secretària de la Comissió de Territori i sostenibilitat.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Cristina Bosch i Arcau
Diputada del GP de CiU
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Composició de la Comissió de Cultura i 
Llengua
Tram. 410-00010/10

Substitució de diputats
Reg. 13932 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió de Cultura i Llengua

Alta

Benet Maimí i Pou

Baixa

Xavier Dilmé i Vert

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/10

Substitució de diputats
Reg. 13936; 13937 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 07.05.2013

Reg. 13936

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió de Salut

Alta

Roger Montañola i Busquets

Baixa

Joan Recasens i Guinot

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 13937

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió de Salut

Alta

Montserrat Ribera i Puig

Baixa

Maria Glòria Renom i Vallbona

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Reglament
Tram. 410-00012/10

Adscripció de diputats del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió
Reg. 13958 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

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 40 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Antoni Font i Renom i Albert Batet i 
Canadell han estat designats membres de la Comissió 
de Reglament.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats
Tram. 412-00001/10

Renúncia a la secretaria
Reg. 13874 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Recasens i Guinot, diputat del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, presenta la seva renúncia 
coma a Secretari de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Joan Recasens i Guinot
Diputat del GP de CiU

Substitució de diputats
Reg. 13875 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió de l’Estatut dels Diputats

Alta

Benet Maimí i Pou

Baixa

Joan Recasens i Guinot

Així mateix el Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, d’acord amb el estableix el Reglament del Parla-
ment, proposa al diputat Benet Maimí i Pou Secretari 
de la Mesa de la comissió, ja que el diputat Joan Reca-
sens i Guinot, presenta la seva renúncia.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/10

Substitució de diputats
Reg. 13941; 13942; 13944 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 07.05.2013

Reg. 13941

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió del Síndic de Greuges

Alta

Àngels Ponsa i Roca

Baixa

Mireia Canals i Botines

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 13942

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió del Síndic de Greuges

Alta

Glòria Renom i Vallbona

Baixa

Xavier Dilmé i Vert

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Reg. 13944

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió del Síndic de Greuges

Alta

Joan Morell i Comas

Baixa

Montserrat Ribera i Puig

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de la Sindicatura 
de Comptes
Tram. 412-00005/10

Renúncia a la presidència
Reg. 13924 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Ferran Falcó i Isern, diputat del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, presenta la seva renúncia com a 
President de la Comissió de la Sindicatura de Comp-
tes.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Ferran Falcó i Isern
Diputat del GP de CiU

Designació de la presidència i substitució de 
diputats
Reg. 13926 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Alta

Joan Morell i Comas

Baixa

Antoni Balasch i Parisi

Així mateix el Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió, d’acord amb el que estableix el reglament de 
Parlament, proposa: 

Al diputat Joan Morell i Comas President de la Mesa 
de la Comissió, ja que el diputat Ferran Falco Isern, 
presenta la renúncia al seu càrrec.

A la diputada Maria Senserrich i Guitart, Portaveu de 
la Mesa de la Comissió, ja que el diputat Antoni Ba-
lasch i Parisi, presenta la renúncia al seu càrrec.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 412-00006/10

Substitució de diputats
Reg. 13945 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals

Alta

Benet Maimí i Pou

Baixa

Ma Mercè Jou i Torras

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones
Tram. 411-00001/10

Substitució de diputats
Reg. 13946; 13947; 13948 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 07.05.2013

Reg. 13946

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Igualtat de les Persones

Alta

Xavier Crespo i Llobet

Baixa

Montserrat Ribera i Puig

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 13947

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Igualtat de les Persones

Alta

Xavier Cima i Ruiz

Baixa

Pere Regull i Riba

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 13948

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Igualtat de les Persones

Alta

Àngels Ponsa i Roca

Baixa

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/10

Substitució de diputats
Reg. 13938; 13939; 13940 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 07.05.2013

Reg. 13938

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió de Polítiques de Joventut

Alta

Albert Batet i Canadell

Baixa

Albert Batalla i Siscart

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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Reg. 13939

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió de Polítiques de Joventut

Alta

Antoni Balasch i Parisi

Baixa

Ramona Barrufet i Santacana

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 13940

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió de Polítiques de Joventut

Alta

Roger Montañola i Busquets

Baixa

Cristina Bosch i Arcau

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Ratificació de la presidenta

Comissió de Polítiques de Joventut

La Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió tin-
guda el 7 de maig de 2013, d’acord amb els articles 
41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat 
com a presidenta la diputada Alícia Romero Llano per 
a proveir la vacant causada per la renúncia del diputat 
Daniel Fernández González.

Palau del Parlament, 7 de maig de 2013

La secretària La presidenta
de la Comissió de la Comissió
Violant Cervera i Gòdia Alícia Romero Llano

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

Renúncia a la vicepresidència
Reg. 13878 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Ma Mercè Jou i Torras, diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, presenta la seva renúncia 
a la Vicepresidència de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Ma Mercè Jou i Torras
Diputada del GP de CiU

Elecció del vicepresident

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea  
i Cooperació

La Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació, en la sessió tinguda el 3 de maig de 2013, 
d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 del Reglament del 
Parlament, i a proposta del grup parlamentari de Con-
vergència i Unió, ha elegit vicepresident el diputat Ro-
ger Montañola i Busquets en substitució de la diputada 
M. Mercè Jou i Torras.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2013

La secretària El president
de la Comissió  de la Comissió
Sara Vilà Galan Jordi Ferrando i Solé
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Substitució de diputats
Reg. 13879, 14334 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 07.05.2013

Reg. 13879

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
el Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions par-
lamentàries: 

Comissió

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció

Alta

Roger Montañola i Busquets

Baixa

Ma Mercè Jou i Torras

Així mateix el Grup Parlamentari de Convergencia i 
Unió, d’acord amb el que proposa el Reglament del 
Parlament, proposa al diputat Roger Montañola i Bus-
quets Vicepresident de la Mesa de la comissió.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2013

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 14334

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica els següents canvis d’ads-
cripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió

Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coopera-
ció

Alta

Lorena Vicioso Adrià

Baixa

Dolors Camats i Luis

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

4.45.13. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’ESTUDI

Composició de la Comissió d’Estudi de la 
Seguretat Viària
Tram. 406-00001/10

Substitució de diputats

Reg. 14333 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica que la diputada Hortènsia 
Grau Juan ha estat designada membre de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària en substitució del dipu-
tat Jaume Bosch i Mestres.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

4.45.14. COMISSIONS ESPECÍFIQUES D’INVESTIGACIÓ

Composició de la Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Re-
lacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses
Tram. 407-00002/10

Substitució de diputats

Reg. 14338 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableix el Reglament 
del Parlament, comunica els següents canvis d’ads-
cripcions de diputats a la comissió parlamentària: 

Comissió

Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sa-
nitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i 
les Empreses

Alta

David Companyon Costa
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Baixa

Josep Vendrell Gardeñes

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup de Suport a la Bi-
cicleta
Tram. 413-00002/10

Designació de membres

Reg. 14337 / Coneixement: Mesa 

del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 62 
del Reglament del Parlament, comunica que el repre-
sentant del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa a l’Intergrup 
de Suport a la Bicicleta és el diputat Salvador Milà 
Solsona.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Lli-
bertat al Sàhara
Tram. 413-00003/10

Designació de membres

Reg. 14049; 14336 / Coneixement: 

Mesa del Parlament, 07.05.2013

Reg. 14049

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 62 del Reglament del 
Parlament, comunica que la representant del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

a l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara és la 
diputada Marta Vilalta i Torres.

Palau del Parlament, 30 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés
Portaveu del GP d’ERC

Reg. 14336

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 62 
del Reglament del Parlament, comunica que el repre-
sentant del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa a l’Intergrup 
per la Pau i la Llibertat al Sàhara és la diputada Hor-
tènsia Grau Juan.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2013

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 
26/X, sobre el tancament de Tableros Trade-
ma, SL, de Solsona
Tram. 290-00019/10

Informe relatiu al compliment de la Resolució 
Reg. 14160 / Admissió a tràmit i 

tramesa a la Comissió competent: 

Mesa del Parlament, 07.05.2013

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació

Núm. Resolució: 290-00019/10

Sobre: Control de compliment de la Resolució 26/X, so-
bre el tancament de Tableros Tradema, SL, de Solsona.

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 
del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de 
donar compliment a la Resolució 26/X, sobre el tan-
cament de Tableros Tradema, SL, de Solsona (núm. 
tram. 290-00019/10), us informo del següent: 

La Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat 
en el Treball, com Autoritat Laboral i com a garant i 
instructora del procediment, ofereix en tots els proce-
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diments d’ERO els seus serveis de mediació i arbitrat-
ge, si així ho sol·liciten les dues parts, per tal d’aconse-
guir un equilibri entre ambdues que possibiliti que hi 
arribin a un acord satisfactori.

Des del mes de novembre de 2012, el Departament 
d’Empresa i Ocupació va mantenir contactes amb el 
grup Sonae per tal de minimitzar els efectes del tanca-
ment del centre de Solsona i va exigir a l’empresa que 
efectués la seva aportació a un nou projecte industrial 
que aportés alternatives a Solsona.

En data 11 de gener de 2013 tant la representació dels 
treballadors com de l’empresa varen sol·licitar la medi-
ació de l’autoritat laboral dins del període de consultes 
de l’expedient de regulació que l’empresa va presentar 
en el dia 17 de desembre de 2012. El procés de media-
ció es va dur a terme els dies 15 i 16 de gener per part 
de la Direcció General de Relacions Laborals i Quali-
tat en el Treball, procés que va finalitzar amb l’accep-
tació de la proposta mediadora per les parts i, així, es 
va arribar a un acord al final de l’esmentat període de 
consultes. Les condicions de l’acomiadament són les 
que recull l’acord assolit i contempla recol·locacions en 
altres centres del grup, prejubilacions a partir dels 55 
anys d’edat i indemnitzacions de 35 dies de salari amb 
el límit de 21 mensualitats i amb un màxim de 50.000 
euros.

En el cas d’haver una opció mercantil en relació al 
centre de Tradema de Solsona que generi llocs de tre-
ball, els treballadors afectats per l’acomiadament col-
lectiu disposaran del dret de preferència per a la seva 
contractació.

Barcelona, 29 d’abril de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació 

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans amb el con-
seller de Justícia sobre l’acord que va posar 
fi al cas Pallerols
Tram. 354-00056/10

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia i Drets Humans, 
en la sessió núm. 5, tinguda el 02.05.2013, DSPC-C 88.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb la 
consellera de Benestar Social i Família so-
bre el contingut de la futura llei marc de la 
protecció social
Tram. 354-00064/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 7, tinguda el 07.05.2013, DSPC-C 91.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió d’Interior amb el conseller d’Interior so-
bre la campanya forestal del 2012
Tram. 354-00069/10

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Calbó i Roca, del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 13959).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a ses-
sió informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, 
03.05.2013.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença de Joaquim 
Brugué, catedràtic de ciències polítiques de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de fe-
brer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00039/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 13279).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.05.2013.
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Proposta de compareixença de Fernando 
Pindado, ex-subdirector general de Partici-
pació Ciutadana, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 352-00040/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 13279).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.05.2013.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’empresa Syctel amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de 
la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00041/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 13279).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Plataforma Prou amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00042/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 13279).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la comissió promotora de la iniciati-
va legislativa popular per a la prohibició dels 
conreus transgènics amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciati-
va legislativa popular
Tram. 352-00043/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 13279).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la comissió promotora de la inicia-
tiva legislativa popular de la renda garanti-
da de ciutadania amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 352-00044/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 13279).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.05.2013.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la comissió promotora de la inici-
ativa legislativa popular de la llei electoral 
de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 352-00045/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 13279).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.05.2013.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Barcelona 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00046/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 13531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.05.2013.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Reniu i Vilamala, professor de ciència polí-
tica i de l’Administració de la Universitat de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 352-00047/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 13531).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.05.2013.

Proposta de compareixença d’Enric Fossas 
Espadaler, catedràtic de dret constitucional 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 
de febrer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00048/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14275).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.

Proposta de compareixença d’Enoch Albertí 
Rovira, catedràtic de dret constitucional de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00049/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14275).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.

Proposta de compareixença de Jordi Sauret 
Pont, llicenciat en ciències de la informació 
i doctor en sociologia, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 14 
de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la inici-
ativa legislativa popular
Tram. 352-00050/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14275).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.

Proposta de compareixença de Miquel Àn-
gel Cabellos Espiérrez, professor titular de 
dret constitucional de la Universitat de Gi-
rona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 352-00051/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14275).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.
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Proposta de compareixença de Joan Rodrí-
guez, professor de ciència política de la Uni-
versitat de València, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de l’article 14 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciati-
va legislativa popular
Tram. 352-00052/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 14318).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.

Proposta de compareixença de Xavier Ar-
bós i Marín, catedràtic de dret constitucio-
nal de la Universitat de Girona, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de 
la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00053/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 14318).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.

Proposta de compareixença de Joaquim 
Brugué i Torruella, catedràtic de ciència po-
lítica i de l’Administració de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00054/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 14318).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.

Proposta de compareixença de Joan Bote-
lla Corral, catedràtic de ciència política de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació 
de l’article 14 de la Llei 1/2006, del 16 de fe-
brer, de la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00055/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 14318).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.

Proposta de compareixença de Fernando 
Pindado, ex-subdirector general de Foment 
de la Participació Ciutadana, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’arti-
cle 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de 
la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00056/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 14318).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.

Proposta de compareixença de José Manuel 
Pérez Tornero, director i catedràtic del De-
partament de Periodisme de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00057/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 14318).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.
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Proposta de compareixença de Carme Valls, 
proponent de la iniciativa legislativa popular 
de la Llei electoral de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de l’ar-
ticle 14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de 
la iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00058/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 14318).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.

Proposta de compareixença d’Òscar Rebo-
llo, professor de sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de l’article 
14 de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la 
iniciativa legislativa popular
Tram. 352-00059/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 14318).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.

Proposta de compareixença de Víctor Cu-
esta López, professor de dret constitucional 
de la Universitat de Las Palmas de Gran Ca-
naria, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de l’article 14 de la Llei 1/2006, 
del 16 de febrer, de la iniciativa legislativa 
popular
Tram. 352-00060/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 14318).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.

Proposta de compareixença de Vicky Bo-
laños, cofundadora del projecte «Qué hacen 
los diputados», amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de l’article 14 de la Llei 
1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular
Tram. 352-00061/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 14318).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 06.05.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats Penal In-
ternacional davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè presenti les activitats 
de la seu internacional fixada a Barcelona
Tram. 356-00124/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 5, tinguda el 02.05.2013, DSPC-C 88.

Sol·licitud de compareixença de la directo-
ra del Centre d’Iniciatives per a la Reinser-
ció davant la Comissió de Justícia i Drets 
Humans perquè informi sobre les tasques 
d’aquest centre amb relació a la inserció so-
ciolaboral dels reclusos i sobre la seva es-
tructura i organització
Tram. 356-00153/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 5, tinguda el 02.05.2013, DSPC-C 88.
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Sol·licitud de compareixença d’Elisabet 
Abad, directora del Centre d’Iniciatives per a 
la Reinserció, davant la Comissió de Justícia 
i Drets Humans perquè informi sobre les líni-
es d’actuació d’aquest centre
Tram. 356-00174/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 5, tinguda el 02.05.2013, DSPC-C 88.

Sol·licitud de compareixença de Xavier Po-
més, president de la Fundació de Gestió de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, da-
vant la Comissió de Salut perquè informi so-
bre la situació de l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau
Tram. 356-00179/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 10950).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
08.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Jordi Casa-
bona Barbarà, president de la Fundació Sida 
i Societat, davant la Comissió de Salut per-
què informi sobre els objectius i les actuaci-
ons d’aquesta fundació
Tram. 356-00180/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 11576).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 
08.05.2013.

Sol·licitud de compareixença de Pedro L. 
Yúfera, degà del Col·legi d’Advocats de Bar-
celona, davant la Comissió de Justícia i 
Drets Humans perquè presenti la proposta 
de modificació legislativa en matèria de so-
breendeutament i execució hipotecària
Tram. 356-00186/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 5, tinguda el 02.05.2013, DSPC-C 88.

Sol·licitud de compareixença de Jesús Sán-
chez, diputat de la comissió normativa del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans perquè 
presenti la proposta de modificació legislati-
va en matèria de sobreendeutament i execu-
ció hipotecària
Tram. 356-00187/10

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans, en la sessió 
núm. 5, tinguda el 02.05.2013, DSPC-C 88.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè presen-
ti la memòria d’aquest ens corresponent al 
2012
Tram. 356-00190/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 12304).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.05.2013.
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana d’Univer-
sitats Públiques davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats perquè informi sobre 
la situació de les universitats públiques, les 
reformes necessàries, els informes dels ex-
perts de la Comissió de Governança del Sis-
tema Universitari i l’informe encarregat pel 
Ministre d’Educació
Tram. 356-00193/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari Socialista (reg. 
13168).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, 30.04.2013.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Catalana de Notícies davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè infor-
mi sobre els canvis en la plantilla d’aquesta 
agència
Tram. 356-00195/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Núria Parlon Gil, del Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 13498).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.05.2013.

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè faci ba-
lanç de la seva gestió
Tram. 356-00196/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
13499).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Insti-
tucionals, 02.05.2013.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la fundació Marianao davant la 
Comissió de la Infància perquè exposi les 
aportacions de l’entitat al document de ba-
ses del Pacte per a la infància
Tram. 356-00198/10

Sol·licitud

Sol·licitud: Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Agnès Russiñol i 
Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Núria Ventura Brusca, del Grup Parla-
mentari Socialista, Fernando Sánchez Costa, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Laura 
Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jo-
sé Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt (reg. 
14665).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infàn-
cia, 06.05.2013.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Políti-
ques de Joventut amb la consellera de Ben-
estar Social i Família sobre els objectius i les 
actuacions del departament en l’àmbit de 
les polítiques de joventut
Tram. 355-00016/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Co-
missió de Polítiques de Joventut, tinguda el 07.05.2013, 
DSPC-C 92.

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb la conselle-
ra de Benestar Social i Família sobre el con-
tingut de la futura llei marc de la protecció 
social
Tram. 355-00040/10

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 7, tinguda el 07.05.2013, DSPC-C 91.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’una representació d’Inter-
SOS, Associació de Familiars de Persones 
Desaparegudes sense Causa Aparent, da-
vant la Comissió de Justícia i Drets Humans 
per a informar sobre les activitats d’aquesta 
entitat
Tram. 357-00010/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 02.05.2013, 
DSPC-C 88.

Compareixença de Teresa Crespo, presi-
denta del Consell Assessor de Polítiques 
Socials i Familiars, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a explicar 
les tasques d’assessorament dutes a terme
Tram. 357-00028/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració, tinguda el 
07.05.2013, DSPC-C 91.

Compareixença de representants de la pla-
taforma «Colòmbia en Pau» davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Co-
operació per a exposar el procés de pau a 
Colòmbia
Tram. 357-00051/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 03.05.2013, DSPC-C 90.

Compareixença de representants de la Tau-
la Catalana per la Pau i els Drets Humans a 
Colòmbia davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació per a exposar 
el procés de pau a Colòmbia
Tram. 357-00052/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 03.05.2013, DSPC-C 90.

Compareixença del director general de Co-
operació al Desenvolupament davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació per a exposar la situació dels 
impagaments a les organitzacions no gover-
namentals
Tram. 357-00053/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 03.05.2013, DSPC-C 90.

Compareixença del director general de Co-
operació al Desenvolupament davant la Co-
missió d’Acció Exterior, Unió Europea i Coo-
peració per a informar sobre la planificació 
de la cooperació al desenvolupament i l’ac-
ció humanitària
Tram. 357-00054/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 03.05.2013, DSPC-C 90.
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Compareixença de Carles Llorens i Vila, di-
rector de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament, davant la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació 
per a informar sobre les actuacions i els ob-
jectius de l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament
Tram. 357-00056/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 03.05.2013, DSPC-C 90.

Compareixença de Pedro L. Yúfera, degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i de Jesús 
Sánchez, diputat de la comissió normativa 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona, davant 
la Comissió de Justícia i Drets Humans per a 
presentar la proposta de modificació legisla-
tiva en matèria de sobreendeutament i exe-
cució hipotecària
Tram. 357-00134/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 5, tinguda el 02.05.2013, DSPC-C 88.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Justícia i Drets Humans, tinguda el 02.05.2013, 
DSPC-C 88.

Compareixença d’una representació del Col-
legi d’Advocats Penal Internacional davant la 
Comissió de Justícia i Drets Humans per a 
presentar les activitats de la seu internacio-
nal fixada a Barcelona
Tram. 357-00135/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 5, tinguda el 02.05.2013, DSPC-C 88.

Compareixença d’Elisabet Abad, directora 
del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, 
davant la Comissió de Justícia i Drets Hu-
mans per a informar sobre les línies d’actua-
ció i les tasques d’aquest centre amb relació 
a la inserció sociolaboral dels reclusos i so-
bre la seva estructura i organització
Tram. 357-00136/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia i Drets Humans en la sessió 
núm. 5, tinguda el 02.05.2013, DSPC-C 88.

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 l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
gener del 2013
Tram. 337-00008/10

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Reg. 14217 / Coneixement i tramesa a la Comissió de 

Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 07.05.2013

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observan-
ça del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes 
de gener de 2013 perquè en tingueu coneixement i als 
efectes oportuns.

Atentament,

Barcelona, 30 d’abril de 2013

Roger Loppacher i Crehuet
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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