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Comissió d’Afers Institucionals 

Dossier per a la sessió núm. 5 | 7 d’abril de 2011, a les 10.00

Ordre del dia

1. Compareixença del portaveu del Govern i secretari 
general de la Presidència davant la Comissió d’Afers 
Institucionals per a informar sobre la interrupció del 
senyal de Televisió de Catalunya al País Valencià. Tram. 
357-00003/09. Comissió d’Afers Institucionals. Com-
pareixença.

2. Proposició de llei de transparència i accés a la infor-
mació pública. Tram. 202-00019/09. Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Grup Parlamentari Socialis-
ta, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Subgrup Parlamen-
tari Ciutadans. Nomenament de la Ponència que ha 
d’elaborar el text de la Proposició de llei.

3. Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 1/2011, de reestructuració del Departament de la 
Presidència, pel que fa a l’adscripció del Centre d’Estu-
dis d’Opinió al dit departament. Tram. 250-00003/09. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb 1 altre di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació. 
(Text presentat: BOPC 11, 5).

4. Proposta de resolució sobre el nomenament del presi-
dent de la representació de la Generalitat en la Comissió 
Bilateral Generalitat - Estat. Tram. 250-00011/09. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, juntament amb 1 altre diputat 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació. (Text 
presentat: BOPC 11, 10).

5. Proposta de resolució sobre la reconsideració de l’au-
torització i els ajuts al projecte del circuit internacio-

nal de kàrting de Llinars del Vallès (Vallès Oriental). 
Tram. 250-00014/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
juntament amb 1 altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades. (Text presentat: BOPC 11, 
12; esmenes: BOPC 32, 11).

6. Proposta de resolució sobre la concentració de les 
dependències dels diferents serveis i unitats dels de-
partaments de la Generalitat per a reduir costos. Tram. 
250-00040/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la Proposta de resolució i 
de les esmenes presentades. (Text presentat: BOPC 19, 
24; esmenes: BOPC 47, 21).

7. Proposta de resolució sobre la modificació de les 
lleis estatals i l’impuls dels canvis legals necessaris 
per a la creació de les vegueries. Tram. 250-00084/09. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb 1 altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades. 
(Text presentat: BOPC 27, 32; esmenes: BOPC 47, 24).

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relacions Institucio-
nals sobre les retallades a la funció pública en matèria 
de personal. Tram. 354-00028/09. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, juntament amb 1 altre diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de 
sessió informativa.
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre la modifi-
cació del Decret 1/2011, de reestructu-
ració del Departament de la Presidèn-
cia, pel que fa a l’adscripció del Centre 
d’Estudis d’Opinió al dit departament
Tram. 250-00003/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 635 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord amb el que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent proposta de resolució:

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya va aprovar la llei 6/2007 de 
17 de juliol del Centre d’Estudis d’Opinió, que va comp-
tar amb un ampli suport, inclòs el del grup parlamentari 
de CiU, que va argumentar el seu vot favorable per tal 
de «preservar-ne la independència política i partidista».

La llei en el seu article 1.3 estableix l’adscripció del 
CEO al Departament d’Economia i Finances i té com 
objectiu superar la polèmica de l’any 2003 sobre la seva 
possible utilització partidista i que va provocar la di-
missió del llavors director general de Comunicació del 
Govern David Madí.

El decret 1/2011 de 4 de gener que reestructura el De-
partament de Presidència adscriu el CEO a Presidència 
mitjançant la disposició transitòria quarta i «mentre no 
s’adoptin les mesures legals adients».

Atès que un decret no pot modificar allò que disposa 
una Llei, el grup Parlamentari d’ICV-EUiA presenta 
la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a modificar 
el decret 1/2011 de 4 de gener de reestructuració del 
Departament de Presidència pel que fa a l’adscripció 
del Centre d’Estudis d’Opinió a Presidència, restant així 
adscrit al Departament que té encomanades les com-
petències d’Economia, tal com preveu la llei 6 /2007 
de 17 de juliol del Centre d’Estudis d’Opinió, mentre 
aquesta no sigui modificada

Palau del Parlament, 12 de gener de 2011

Dolors Camats i Luís Jaume Bosch i Mestres
Portaveu Diputat
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amb rang de Secretaria General o Secretaria Sectorial, 
com a mínim» remarcant així el caràcter de la part 
catalana de la Comissió com a representant del Govern 
de la Generalitat.

D’altra banda el Decret 21/2011 de 4 de gener, d’es-
tructuració del Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals atribueix a aquest Departament i en 
concret a l’Oficina Tècnica de Suport en matèria de 
traspassos, el suport a les tasques de la Comissió Bila-
teral Generalitat-Estat.

Malgrat aquesta regulació el Govern ha decidit nomenar 
al Portaveu del Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió al Congrés de Diputats, que no forma part del 
Govern i que no hi té cap més vinculació que formar 
part de la mateixa coalició que governa Catalunya, com 
a President de la representació del Govern a la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat.

Aquest nomenament trenca amb l’esperit de l’Estatut, 
pot entrar en contradicció amb el Reglament de la Co-
missió i posa una Oficina del Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals al servei d’una persona 
que no és membre del Govern, constituint una evident 
barreja dels interessos de partit o coalició amb els in-
teressos institucionals del Govern.

Proposta de resolució

«El Parlament insta al Govern a deixar sense efecte el 
nomenament del senyor Josep Antoni Duran i Lleida 
com a President de la representació del Govern a la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat i a procedir a un 
nou nomenament d’entre els membres del Govern»

Palau del Parlament, 12 de gener de 2011

Dolors Camats i Luís Jaume Bosch i Mestres
Portaveu Diputat

PUNT 4 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre el nomena-
ment del president de la representació 
de la Generalitat en la Comissió Bilate-
ral Generalitat - Estat
Tram. 250-00011/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa del Parlament

El grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord amb el que 
preveu els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra, presenta la següent proposta de resolució:

Exposició de motius

L’article 183 de l’Estatut d’Autonomia defineix les fun-
cions i composició de la Comissió Bilateral Generalitat-
Estat. L’article 183.1 estableix que la Comissió «cons-
titueix el marc general i permanent de relació entre el 
Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat.»

El Reglament de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
aprovat per la mateixa Comissió el 16 d’abril de 2007, 
estableix en el seu article 3.2 que «correspon a cada una 
de les parts que la constitueixen designar les autoritats o 
càrrecs en els quals recau aquesta representació» i que 
«pel que fa a la representació de la Generalitat de Ca-
talunya, la delegació de la seva assistència o substitució 
haurà de recaure en una persona que tingui el càrrec 
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l’amenaça de generar una continuïtat urbana entre les 
actuals trames diferenciades dels nuclis de Cardedeu i 
de Llinars, que va en contra dels criteris del Pla Terri-
torial Metropolità de Barcelona de compactació i pre-
servació dels espais lliures de valor agrari i ecològic, en 
especial aquells situats en les planes del Vallès.

La ubicació proposada crearia un greu impacte en la 
mobilitat dels entorns, ja de per sí prou complicada, tant 
en les vies –C35 i AP7– que servirien d’accés al circuit 
des de la Regió Metropolitana com a través de la trama 
urbana dels nuclis de Llinars i Cardedeu.

Des del punt de vista financer, la viabilitat d’aquest pro-
jecte és més que dubtosa en l’actual situació de crisis 
econòmica i de reducció dels pressupostos de la Ge-
neralitat, per tal com el projecte total contempla una 
inversió total de 6.700.000 euros finançat de la forma 
següent: Institut Català de Finances 2.000.000 d’eu-
ros, préstec a 20 anys, 3 anys de carència, tipus interès 
eur.3m + 2,75%; Consell Català Esport 1.800.000 eu-
ros de subvenció; Socis ampliació de capital 900.000 euros, 
i d’altres entitats financeres, 2.000.000 d’euros amb un 
préstec sindicat. El compte d’explotació es basa en les 
aportacions del socis i el lloguer de les instal·lacions, 
així com organitzant events internacionals. És a dir, 
és un projecte privat que es finança majoritàriament 
amb diners públics –subvencions, aportacions i crèdit 
del ICF– que en aquests moments ha de ser replante-
jat forçosament, i sense que les previsions d’aportació 
privada i de generació de recursos siguin suficients ni 
tinguin la solvència i credibilitat mínima necessàries.

És per tot això que el grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent:

Proposta de resolució

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

Reconsiderar en el marc de les seves competències, l’au-
torització així com els ajuts acordats per a la construc-
ció del Circuit Internacional de Karts de Llinars del Va-
llès (Vallès Oriental); a cercar els consensos necessaris 
amb totes els administracions i entitats interessades o 
afectades pel projecte per tal de buscar un emplaçament 
més adequat en el territori català, amb ple respecte als 
criteris de sostenibilitat ambiental i equilibri territo-
rial, així com a reconsiderar-ne el finançament, sense 
aportació de fons ni crèdits públics, en atenció a l’actual 
situació econòmica general i financera de la Generalitat.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2011

Dolors Camats i Luis Salvador Milà i Solsona
Portaveu Diputat

PUNT 5 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre la recon-
sideració de l’autorització i els ajuts al 
projecte del circuit internacional de kàr-
ting de Llinars del Vallès (Vallès Orien-
tal)
Tram. 250-00014/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 900 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.01.2011

A la Mesa de la Comissió de Territori i Soste-
nibilitat

Dolors Camats i Luis, portaveu, i Salvador Milà i Solso-
na, diputat del grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord 
amb allò què preveu els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra, presenten la següent proposta de reso-
lució per que es reconsideri la instal·lació d’un circuit 
de Kàrting al municipi de Llinars del Vallès (Vallès 
Oriental):

Exposició de motius

El projecte de Circuit de karts de Catalunya al terme 
municipal de Llinars del Vallès, ha estat promogut i 
gestionat per l’empresa Circuit de Karting de Catalunya, 
S. L., amb el suport del Consell Català de l’Esport i de 
l’Ajuntament de Llinars del Vallès que va promoure i 
fer aprovar una modificació puntal del seu planejament 
urbanístic general per fer possible aquesta instal·lació 
en sòl qualificat com a no urbanitzable, de caràcter 
rústic, en uns terrenys emplaçats en un connector bio-
lògic entre el Montseny i la Plana del Vallès, en el límit 
municipal amb Cardedeu i molt a prop de Sant Antoni 
de Vilamajor.

Aquesta infraestructura té l’oposició dels Ajuntaments 
de Cardedeu i de Sant Antoni de Vilamajor, manifes-
tada als plens municipals d’ambdós consistoris, com 
també té l’oposició de la Plataforma Stop Kàrting, plata-
forma ciutadana que aplega més de 1.600 persones dels 
tres municipis i amb 43 entitats adherides.

La ubicació escollida per a la instal·lació del projecte 
és totalment inadequada. Més enllà de la qualificació 
de l’espai com a connector ecològic, recollida pel Pla 
General d’Urbanisme del propi Ajuntament de Llinars, 
i del seu interès paisatgístic, cal considerar que la topo-
grafia dels terrenys destinats a la construcció del cir-
cuit fa especialment greus els impactes visual i acústic 
de l’activitat, incidint això de manera negativa en la 
qualitat de vida dels veïns i les veïnes dels barris més 
propers, tant del terme de Llinars com del de Cardedeu.

D’altra banda, projectes com aquest van en una línia 
equivocada i contrària a l’interès del conjunt de la ciu-
tadania: la generació d’una nova conurbació al voltant 
de l’eix de serveis de l’antiga carretera de Girona, amb 
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Esmenes presentades
Reg. 3612 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 02.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 3612)

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

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

A cercar els consensos necessaris amb les institucions 
tant beneficiàries com afectades per fer possible i viable 
la ubicació a Catalunya d’un circuit internacional de 
kàrting amb ple respecte als criteris de sostenibilitat 
ambiental i equilibri territorial.»
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d’Economia i Empresa paga 1,3M euros per les oficines 
que ocupa una Direcció General a la Gran Via 635-639 
de Barcelona, l’antic Departament d’Innovació, Univer-
sitats i Empresa pagava més de 3,9M euros en oficines 
disperses entre el carrer Tapineria, la Via Laietana i el 
Passeig de Gràcia, l’antic Departament de Governació 
i Administracions Públiques pagava anualment 1,78M 
euros pels lloguers de diversos edificis i places d’apar-
cament dispersos per la ciutat de Barcelona, l’antic De-
partament de Vicepresidència gastava 1,7M euros en les 
oficines de la Via Laietana 14.

Tanmateix, a tota aquesta dispersió d’oficines, cal afegir 
que la majoria estan situades en les zones més cèntri-
ques i per tant amb els preus dels lloguers més cars de 
la ciutat de Barcelona.

Tota aquesta dispersió de les oficines administratives no 
afavoreix l’eficiència i l’estalvi de l’administració. Al-
tres comunitats autònomes com el País Basc o Galícia 
tenen concentrats en un sol complex no només un de-
partament sinó gran part dels departaments del Govern. 
Aquesta concentració afavoreix la reducció de costos 
amb l’estalvi de lloguer d’oficines, estalvi de desplaça-
ments entre dependències, reducció de costos quant a 
serveis de vigilància, neteja, missatgeria, subministra-
ments, vals de restaurant, etc... i alhora afavoreix als 
treballadors públics ja que es poden oferir serveis als 
treballadors com transport al treball, menjador, 

guarderies, economat i altres serveis com poden ser 
serveis financers, assistència mèdica, esportius, de trà-
mits, etc... Igualment la concentració evitaria els canvis 
d’oficines que sovint s’han de fer quan l’estructura del 
Govern es modifica per raons estrictament polítiques.

Concentrar en un complex els diferents departaments 
requereix trobar una ubicació ben comunicada que 
no necessàriament ha de ser a la ciutat de Barcelona.  
A l’entorn metropolità de la ciutat, ben a prop de la 
ciutat i ha encara espais susceptibles per la construcció 
d’un complex administratiu de dimensions suficients i 
ben comunicat. Aquest complex estalviarà els lloguers 
que actualment es paguen i permetria també que la 
Generalitat es desfés del immobles que actualment té 
en propietat.

En aquesta situació de crisis que patim, les empreses 
privades han procedit a concentrar les seves dependèn-
cies i en molt casos a tancar dependències per estal-
viar. Les entitats bancàries, per exemple, han tancat 
nombroses oficines i concentrat el personal i els serveis 
com a mesura d’estalvi, al temps que es desprenien de 
la titularitat dels immobles que posseïen per passar a 
ocupar-los en règim de lloguer.

Contràriament al que fan les entitats privades, l’admi-
nistració catalana va iniciar un procés de compra dels 
edificis que ocupa, com és el cas de la seu de Territori 
i Sostenibilitat que es va adquirir l’any 2010 per 60M 
d’euros i no ha iniciat cap procés de concentració de 
les seves dependències, excepte el cas del nou centre 
de Santa Caterina a Girona on sí que s’ha produït una 
concentració dels serveis de la Generalitat a Girona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, presenta la següent: 

PUNT 6 | DEBAT I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre la con-
centració de les dependències dels 
diferents serveis i unitats dels depar-
taments de la Generalitat per a reduir 
costos
Tram. 250-00040/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya
Reg. 1421 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 08.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Maria de los 
Llanos de Luna Tobarra, portaveu Adjunta, d’acord amb 
allò que preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de 
la Cambra presenta la següent Proposta de resolució per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals: 

Exposició de motius

L’administració de la Generalitat ocupa un gran nombre 
d’edificis i locals arreu de Catalunya. Bona part dels 
edificis els ocupen a la ciutat de Barcelona els serveis 
centrals i diverses oficines administratives. Altres ofi-
cines públiques estan disseminades arreu del territori 
de Catalunya i compleixen amb la necessitat d’acostar 
l’administració als ciutadans.

Malgrat el que podria semblar, gran part dels departa-
ments es troben físicament dispersos, amb múltiples de-
pendències, direccions generals, secretaries, agèn cies, 
i organismes dependents ubicats en diferents edificis 
d’oficines de lloguer de la ciutat de Barcelona.

Això comporta per una banda una important despesa 
en lloguers d’oficines i per altre banda una ineficiència 
molt important en el desenvolupament de la feina, amb 
despeses afegides de desplaçaments entre dependèn-
cies, multiplicació de les despeses de seguretat, neteja, 
missatgeria, comunicacions, etc...

Així la despesa de la Generalitat en lloguer d’oficines 
és molt considerable. Com a exemple fins a l’adquisició 
de l’edifici l’any 2010, l’antic Departament de Política 
Territorial pagava més de 4,7M euros (milions d’euros) 
anuals pel lloguer de l’edifici de la seu central, mante-
nint altres dependències llogades a la ciutat. El lloguer 
de les oficines de l’antic Departament d’Acció Social 
i Ciutadania al Palau de Mar estava pressupostat per 
l’any 2010 en 4,9M euros, més un lloguer d’1,2M euros 
per una ampliació a l’Avinguda del Paral·lel, al marge 
d’altes serveis disseminats per la ciutat; el Departament 
de Presidència té llogades oficines arreu de la ciutat de 
Barcelona amb un cost anual de quasi 3M euros, la seu 
de Relacions Institucionals a l’Avinguda Diagonal de 
Barcelona costava 1,35 M euros anuals, el Departament 
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Proposta de resolució

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

1. Procedir, en el marc de la reorganització de funcions i 
competències dels nous departaments de la Generalitat, 
a la concentració de les oficines de les diferents unitats 
i serveis dels departaments.

2. Revisar l’actual política de lloguers d’espais de l’ad-
ministració, especialment pel que fa a la ubicació de les 
dependències dels departaments en zones amb preus de 
lloguers més baixos, no necessàriament en la ciutat  
de Barcelona.

3. Establir convenis amb altres administracions per a 
la utilització d’espais i edificis de titularitat pública en 
desús.

4. Estudiar la idoneïtat a mig termini de la construcció 
d’un complex d’edificis administratius on concentrar 
dependències i oficines dels departaments de la Gene-
ralitat de Catalunya a fi de reduir els costos de lloguer 
d’immobles i de la dispersió de les oficines de l’admi-
nistració.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Josep Enric Millo Maria de los Llanos de Luna

Esmenes presentades
Reg. 7566 / Admissió a tràmit: 
Mesa CAI, 24.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 7566)

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
G. P. de Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (1)

«1. Procedir En el marc de la reorganització de funcions 
i competències dels nous departaments de la Generalitat 
tendir, en la mesura del possible, a la concentració de 
les oficines de les diferents unitats i serveis dels de-
partaments.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (2)

«2. Revisar l’actual política de lloguers d’espais de l’ad-
ministració, contemplant la possibilitat de reubicar 
dependències dels departaments en zones amb preus de 
lloguers més baixos, no necessàriament en la ciutat  
de Barcelona.»
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Esmenes presentades
Reg. 8704, 8998 i 9020 / Admissió a tràmit: 
Mesa CAI, 24.04.2011 i 30.04.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (reg. 8704)

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

«2. Elaborar i presentar en el termini més breu possi-
ble, tal com preveu l’article 61 de l’Estatut, un projecte 
de llei promovent les modificacions de totes les lleis 
estatals necessàries per poder aplicar el model d’or-
ganització territorial previst a l’Estatut de Catalunya.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 8998)

2 Esmena núm. 2
D’addició
G. P. Grup Parlamentari Socialista (1)

«1. Iniciar de forma immediata davant el Govern de 
l’Estat una negociació encaminada a impulsar les ges-
tions i els canvis legals que facin possible la creació de 
les vegueries a Catalunya, prioritzant la creació de les 
Vegueries de l’Ebre i del Camp de Tarragona.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 9020)

3 Esmena núm. 3
De modificació
G. P. Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (1)

«1. Donar suport al Govern davant les negociacions 
amb el Govern de l’Estat, encaminades a impulsar ...»

4 Esmena núm. 4
De supressió
G. P. Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (2)

Supressió del punt 2

PUNT 7 | DEBA T I VOTACIÓ

Proposta de resolució sobre la modifi-
cació de les lleis estatals i l’impuls dels 
canvis legals necessaris per a la crea-
ció de les vegueries
Tram. 250-00084/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2062 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del grup parlamentari 
ICV-EUiA, i Jaume Bosch i Mestres, diputat, d’acord 
amb allò què preveu els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent proposta de resolució: 

Exposició de motius

La implantació a Catalunya d’un nou model d’organitza-
ció territorial derivat de l’Estatut d’Autonomia de 2006 i 
de la Llei 30/2010 del 3 d’agost, de Vegueries, exigeix, 
tal com va dictaminar el Consell de Garanties Estatu-
tàries, la modificació de diverses lleis d’àmbit estatal.

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Iniciar de forma immediata davant el Govern de l’Es-
tat una negociació encaminada a impulsar els canvis 
legals que facin possible la creació de les vegueries a 
Catalunya.

2. Donar tot el suport necessari al Parlament de Ca-
talunya perquè aquest pugui elaborar, tal com preveu 
l’article 61 de l’Estatut, una Proposició de llei a presen-
tar a la Mesa del Congrés de Diputats promovent les 
modifica cions de totes les lleis estatals necessàries per 
poder aplicar el model d’organització territorial previst 
a l’Estatut de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis Jaume Bosch i Mestres
Portaveu Diputat
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