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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30.

Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2016, sobre les
desviacions de finançament afectat, de l’Ajuntament d’Alcarràs,
corresponent al 2014
258-00014/11
CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 185.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i
recreatives
200-00004/11
PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS
PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS
Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 27.06.2016

Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials presentades

Grup Parlamentari Socialista
Proposta d’audiència en comissió d’Estanis Martín de Nicolás, director general
de Stub-Hub International, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00404/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Espanyola
d’Economia Digital (Adigital) amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00405/11)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00406/11)
Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en ponència de Carlos Luca de Tena, en representació
d’eBay, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00417/11)
Proposta d’audiència en ponència d’Iñaki Uriarte, en representació d’Adigital,
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i
recreatives (tram. 352-00418/11)
Proposta d’audiència en ponència d’Estanis Martín de Nicolás, en representació
de la plataforma StubHub, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00419/11)
Proposta d’audiència en ponència de Juan García, en representació de l’Associació Funcional per la Integració Social, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00420/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei d’ordenació
de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00421/11)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Enginyers
Tècnics de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats
d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00422/11)
Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Mir, catedràtic de dret administratiu
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00423/11)
Proposta d’audiència en ponència de Salvador Domínguez, en representació de la
Unió de Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00424/11)
Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Proposta d’audiència en comissió del cap del Servei de Prevenció de la Subdirecció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
3.01.01. Projectes de llei
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Salvament amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles
públics i recreatives (tram. 352-00434/11)
Proposta d’audiència en comissió de Jaume Bosch Mestres, responsable de programes de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb relació al Projecte
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 35200435/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Eugeni Calsamiglia, director general de
Ticketmaster, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00436/11)
Proposta d’audiència en comissió de Rafel Folch, tècnic superior de l’Inventari
del Patrimoni Etnològic de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00437/11)
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Proposta d’audiència en comissió de Mercè Claramunt, advocada i mediadora,
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i
recreatives (tram. 352-00442/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Emília Andreu, tècnica de l’Administració,
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i
recreatives (tram. 352-00443/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Aïda Gascón, presidenta d’Anima Naturalis,
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i
recreatives (tram. 352-00444/11)
Proposta d’audiència en comissió d’Anna Mulà, advocada, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram.
352-00445/11)
Proposta d’audiència en comissió de Jordi San José Buenaventura, alcalde de
Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats
d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00446/11)
Proposta d’audiència en comissió de Raimon Margalef, tècnic jurídic de la Unió
de Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00447/11)
Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials retirades

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Luca de Tena, en representació
d’eBay, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 352-00417/11)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES
Comissió d’Interior, 26.06.2016, DSPC-C 231

Aprovació de totes les propostes i trasllat a la Ponència.
Aportacions per escrit d’organitzacions, grups socials i experts
acordades per la Ponència a la sessió constitutiva tinguda el dia 20 de
desembre de 2016

Aportació escrita de Jon Uriarte, en representació de StubHub International, amb
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recrea
tives (tram. 343-00081/11)
Aportació escrita de l’Associació Espanyola d’Economia Digital (Adigital) amb
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recrea
tives (tram. 343-00082/11)

3.01.01. Projectes de llei
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Aportació escrita de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram.
343-00083/11)
Aportació escrita de Juan García, en representació de l’Associació Funcional per
la Integració Social, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 343-00084/11)
Aportació escrita del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics
i recreatives (tram. 343-00085/11)
Aportació escrita del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Barcelona amb relació al
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram.
343-00086/11)
Aportació escrita d’Oriol Mir, catedràtic de dret administratiu de la Universitat
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 343-00087/11)
Aportació escrita del cap del Servei de Prevenció de la Subdirecció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
(tram. 343-00088/11)
Aportació escrita de Jaume Bosch Mestres, responsable de programes de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 343-00089/11)
Aportació escrita d’Eugeni Calsamiglia, director general de Ticketmaster, amb
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 343-00090/11)
Aportació escrita de Rafel Folch, tècnic superior de l’Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats
d’espectacles públics i recreatives (tram. 343-00091/11)
Aportació escrita de Mercè Claramunt, advocada i mediadora, amb relació al
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram.
343-00092/11)
Aportació escrita d’Emília Andreu, tècnica de l’Administració, amb relació al
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram.
343-00093/11)
Aportació escrita d’Aïda Gascón, presidenta d’Anima Naturalis, amb relació al
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram.
343-00094/11)
Aportació escrita d’Anna Mulà, advocada, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 343-00095/11)
Aportació escrita de Jordi San José Buenaventura, alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 343-00096/11)

APORTACIONS PER ESCRIT D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I
EXPERTS REBUDES

El dia 12 de gener de 2017
Aportació escrita de Jaume Bosch Mestres, responsable de programes de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 343-00089/11)

3.01.01. Projectes de llei
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El dia 19 de gener de 2017
Aportació escrita de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram.
343-00083/11)
Aportació escrita del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Barcelona amb relació al
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram.
343-00086/11)
Aportació escrita de Rafel Folch, tècnic superior de l’Inventari del Patrimoni
Etnològic de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats
d’espectacles públics i recreatives (tram. 343-00091/11)
El dia 20 de gener de 2017
Aportació escrita de Jon Uriarte, en representació de StubHub International, amb
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 343-00081/11)
Aportació escrita d’Eugeni Calsamiglia, director general de Ticketmaster, amb
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 343-00090/11)
El dia 23 de gener de 2017
Aportació escrita de l’Associació Espanyola d’Economia Digital (Adigital) amb
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 343-00082/11)
Aportació escrita del cap del Servei de Prevenció de la Subdirecció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
(tram. 343-00088/11)
Aportació escrita d’Anna Mulà, advocada, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 343-00095/11)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 03.02.2017 al 23.02.2017).
Finiment del termini: 24.02.2017; 12:00 h.

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de
la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements
radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de
l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les
estades en establiments turístics
200-00020/11
RECTIFICACIÓ D’UNA ESMENA PRESENTADA
Reg. 47670
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en una esmena (l’esmena 41) entrada per Junts pel Sí en el Projecte de llei de mesures fiscals, administrati3.01.01. Projectes de llei
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ves, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental
de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics;
de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics (tram.
200-00020/11), presentada en data 17 de gener de 2017 i en el document amb número de registre 47563.
On hi diu:
«S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 32 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol de cooperatives, que resta redactat de la manera següent»
Hi ha de dir:
«S’afegeix un nou apartat 5 a l’article 132 de la Llei 12/2015, del 9 de juliol de
cooperatives, que resta redactat de la manera següent»
Palau del Parlament, 17 de gener de 2017.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

RECTIFICACIÓ D’UNA ESMENA PRESENTADA
Reg. 48841
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es
Pot, comunica a la Mesa del Parlament que [ha] advertit l’errada següent en les esmenes a l’articulat del Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres
i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost
sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics (tram. 200-00020/11),
presentada 17 de gener de 2017 i amb número de registre 47560.
On hi diu:
«Esmena 132
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de la disposició addicional cinquena»
Hi ha de dir:
«Esmena 132
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de la disposició final cinquena»
Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

3.01.01. Projectes de llei
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3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la
comunicació audiovisual de Catalunya
202-00014/11
SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT

D’acord amb l’article 126 del Reglament i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda
de deixar en suspens la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya (tram. 202-00014/11), atès que
es pretén que serveixi de material de treball per a la ponència per a elaborar, mitjançant la iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris, una proposició de
llei sobre aquesta qüestió (tram. 202-00047/11).
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposició de llei de matèria audiovisual
202-00016/11
SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT

D’acord amb l’article 126 del Reglament i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda
de deixar en suspens la tramitació de la Proposició de llei de matèria audiovisual
(tram. 202-00016/11), atès que es pretén que serveixi de material de treball per a la
ponència per a elaborar, mitjançant la iniciativa legislativa del conjunt dels grups
parlamentaris, una proposició de llei sobre aquesta qüestió (tram. 202-00047/11).
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en
matèria audiovisual
202-00026/11
SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT

D’acord amb l’article 126 del Reglament i escoltada la Junta de Portaveus, s’acorda
de deixar en suspens la tramitació de la Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria audiovisual (tram. 202-00026/11), atès que es pretén que serveixi de material de treball per a la ponència per a elaborar, mitjançant
la iniciativa legislativa del conjunt dels grups parlamentaris, una proposició de llei
sobre aquesta qüestió (tram. 202-00047/11).
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la
vegueria del Penedès
202-00035/11
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I HABITATGE

A la presidenta del Parlament

La Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió
tinguda el dia 31 de gener de 2017, ha estudiat el text de la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i
a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 202-00035/11), l’Informe de la Ponència i les esmenes i els vots particulars presentats pels grups parlamentaris.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir
el dictamen següent:
Proposició de llei de modificació de la Llei 30/2010, de vegueries, per a
crear la vegueria del Penedès
Exposició de motius

La divisió territorial de Catalunya no només ha de respondre als àmbits territorials geogràfics naturals i històrics, sinó també als àmbits de sentiment de pertinença de la població configurats al llarg del pas del temps.
El Penedès és una comarca geogràfica natural amb segles d’història, d’acord
amb el que han remarcat els estudis geogràfics, i la població actual ho sent així. Per
això, des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia i la Llei de vegueries, diversos moviments socials reivindiquen la creació de la vegueria del Penedès.
La present norma consolida el reconeixement de la realitat i la singularitat territorial del Penedès, que es va iniciar amb l’aprovació de la Llei 23/2010, del 22 de
juliol, que modifica la Llei 1/1995 i la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació
territorial del Penedès.
Com a reconeixement definitiu de la singularitat geogràfica, històrica i econòmica del Penedès, aquesta llei crea la demarcació veguerial del Penedès com a expressió de la voluntat popular majoritàriament manifestada.
D’altra banda, la Llei 4/2015, del 23 d’abril, de creació de la comarca del Moianès, obliga a adaptar la vegueria de Catalunya Central a la nova realitat configurada
per la comarca del Moianès i el seu encaix en el mapa territorial de vegueries.
Article 1. Modificació de l’article 3 de la Llei 30/2010

Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactat de la manera següent:
«1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Catalunya. Cap municipi
ni cap comarca no en poden quedar exclosos. Cada municipi i cada comarca han de
formar part íntegrament d’una vegueria, sens perjudici de les excepcions que resulten d’aquesta llei.»
Article 2. Modificació de l’article 9 de la Llei 30/2010

1. Es modifica la lletra b de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:
«b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els municipis integrats en
les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental
i el Vallès Oriental.»
2. Es modifica la lletra c de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:
3.01.02. Proposicions de llei
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«c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central comprèn els municipis integrats en les comarques del Bages, el Berguedà, Osona, el Moianès i el Solsonès, i els vuit municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de
Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i
Veciana.»
3. Es modifica la lletra f de l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactada de la manera següent:
«f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona comprèn els municipis integrats en les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat
i el Tarragonès.»
4. S’afegeix una lletra, la h, a l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, amb el text següent:
«h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn els municipis corresponents a
les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat dels vuit
municipis de l’Alta Anoia, a què fa referència la lletra c.»
Article 3. Modificació de la disposició transitòria primera de la Llei
30/2010

Es modifica l’apartat 2 de la disposició transitòria primera de la Llei 30/2010, del
3 d’agost, de vegueries, que resta redactat de la manera següent:
«2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de
Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre tindrà la seu institucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu, de la Catalunya Central i del Penedès tindran la seu institucional a les ciutats que determini
una llei del Parlament.»
Disposició final. Entrada en vigor i adaptació de l’organització territorial
dels serveis de la Generalitat

1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
2. Els preceptes que eventualment puguin comportar despeses amb càrrec als
pressupostos de la Generalitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la
llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior
a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
3. En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’organització dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions dels departaments de l’Administració de la Generalitat s’han d’adequar a l’àmbit territorial de les
demarcacions veguerials que determina l’article 9 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries.
Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
La secretària de la Comissió, Sonia Sierra Infante; el president de la Comissió,
Joan Garriga Quadres

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
D’addició d’un nou article 3

«Article 3. De modificació de l’article 1 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries
Es modifica l’article 1 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que passa
a tenir el redactat següent:
3.01.02. Proposicions de llei
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Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular la naturalesa de la vegueria, determinar la divisió territorial de Catalunya en vegueries i establir el règim jurídic dels consells de
vegueria.»
Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya (2)
D’addició d’un nou article 4

«Article 4. De modificació de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries
Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que passa a tenir el redactat següent:
1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Catalunya. Cap municipi
ni comarca no en poden quedar exclosos ni poden pertànyer a més d’una vegueria.
Cada municipi ha de formar part íntegrament d’una vegueria.»
Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya (3)
D’addició d’un nou article 5

«Article 5. De modificació de l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 30/2010, del 3
d’agost, de vegueries
Es modifica l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que passa a tenir el redactat següent:
3. El consell de vegueria pot descentralitzar a favor d’altres entitats locals, municipis, mancomunitats de municipis i de les entitats metropolitanes l’exercici de les
seves funcions i competències de cooperació i assistència locals.»
Esmena 7
GP Socialista (3)
D’addició

S’addiciona un apartat tercer i quart a la disposició final, amb la redacció següent:
«Disposició final
4. Les comissions de coordinació territorial a què es refereix la Llei 30/2010, de
3 d’agost s’han de constituir en el moment que es faci efectiu el que estableix l’apartat 3, sens perjudici de les fórmules de cooperació i coordinació que fins a aquell
moment es puguin establir entre l’Administració de la Generalitat, els consells de
vegueria i els consells comarcals.»

Proposició de llei sobre l’audiovisual
202-00047/11
INICIATIVA LEGISLATIVA DEL CONJUNT DELS GRUPS PARLAMENTARIS

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 31 de gener de 2017, a sol·licitud
de tots els grups parlamentaris, atesa la voluntat concordant de la Junta, de conformitat amb els antecedents i amb l’article 126 del Reglament, ha acordat que la
Comissió d’Afers Institucionals nomeni una ponència, en què tinguin representació
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tots els grups parlamentaris, per a redactar una Proposició de llei sobre l’audiovisual
(tram. 202-00047/11).
Palau del Parlament, 31 de gener de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i
Lluís
N. de la r: La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les àrees de millora empresarial (BID)
250-00784/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposta de resolució sobre la sobreocupació de centres de menors
no acompanyats
250-00785/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposta de resolució sobre el sensellarisme
250-00786/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.

3.10.25. Propostes de resolució
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposta de resolució sobre l’Escola Agnès de Sitges
250-00787/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposta de resolució sobre l’ajuda a les persones amb discapacitat
250-00788/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
educatives
250-00789/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
intel·lectuals
250-00790/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposta de resolució sobre l’adaptació del Consell de Diplomàcia
Pública de Catalunya a la sentència del Tribunal Constitucional sobre
la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
250-00791/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio
nals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposta de resolució sobre la defensa dels espais naturals lliures
del Vallès i la incorporació de diversos sectors a l’espai d’interès
natural de Gallecs
250-00792/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució de suport al desenvolupament de l’energia
eòlica i fotovoltaica
250-00793/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposta de resolució de solidaritat amb el poble sudanès
250-00794/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio
nals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposta de resolució sobre la situació de l’avortament a El Salvador
250-00795/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio
nals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions laborals
i personals dels membres dels cossos de seguretat, especialment
dels Mossos d’Esquadra i les policies locals
250-00796/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
3.10.25. Propostes de resolució
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposta de resolució sobre la urbanització del Bosc d’en Vilaró
250-00797/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una auditoria i un pla de
viabilitat de l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00798/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 31.01.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.02.2017 al 13.02.2017).
Finiment del termini: 14.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

Proposta de resolució sobre la condemna de l’assassinat de
l’activista mexicà Isidro Baldenegro López
250-00799/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 48134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en
condemna de l’assassinat de l’activista mexicà Isidro Baldenegro López, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:
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Exposició de motius

El passat 15 de gener del 2017 fou assassinat Isidro Baldenegro López, lluitador
social indígena, defensor dels boscos de la Sierra Tarahumara. El dirigent indígena
fou trobat mort a casa d’un familiar i segons testimonis, els autors estan vinculats
amb altres assassinats de líders indígenes a la regió per la defensa del territori i en
contra de la tala clandestina.
Isidro es va destacar per la defensa dels drets humans i per ser membre de la
Fuerza Ambiental, grup ecologista de Chihuahua, on realitzà una llarga lluita per
la protecció de la tala descontrolada d’arbres forestals.
Baldenegro va ser detingut i empresonat el 2003, 15 mesos després i rere ser nomenat per Amnistia Internacional com a pres de consciencia va quedar absolt dels
càrrecs per falta de proves. El 2005 va rebre el Premi Goldman a Sant Francisco, el
màxim guardó atorgat en la defensa del medi ambient.
Isidro s’uneix als més de 30 assassinats per la defensa dels drets humans en els
darrers anys a Mèxic. Fa només un any un germà seu fou ferit quan intentaven
assassinar-lo a la comunitat. Actualment la seva família viuen desplaçats pel crim
organitzat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries perquè en les seves relacions amb el Govern de Mèxic expressi la condemna i preocupació per la mort del líder indígena Ignacio Baldenegro, i d’altres activistes socials
del país.
2. Sol·licitar al govern de Mèxic una investigació sobre aquest crim, així com la
identificació dels autors materials i intel·lectuals que evitin la impunitat dels assassins de l’Ignacio Baldenegro.
3. Establir mecanismes de cooperació amb Mèxic i amb altres països centre
americans a través de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament per
eradicar els assassinats d’activistes socials i mediambientals.
Palau del Parlament, 19 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cervelló
250-00800/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 48514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlamento

Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, María José García Cuevas, diputada del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la construcción de un Instituto en Cervelló (Baix Llobregat),
para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El municipio de Cervelló (Baix Llobregat) dispone en la actualidad de un instituto que hace más de diez años se instaló en barracones para unos 100 alumnos.
Durante estos años la demanda de escolarización en este instituto ha ido aumentando hasta llegar a los casi 300 alumnos. Un ejemplo del aumento de la demanda

3.10.25. Propostes de resolució

22

BOPC 319
2 de febrer de 2017

son las cifras del presente curso escolar, en el que unos 50 estudiantes dejaron el
instituto por haber completado sus estudios e ingresaron 100 nuevos alumnos.
Por ello se prevé para el curso próximo la instalación de nuevos barracones, lo
que reducirá el espacio exterior de patio para recreo, descanso o actividades al aire
libre dentro del entorno educativo.
La comunidad educativa del municipio y del propio centro ha denunciado en
reiteradas ocasiones que la situación de los estudiantes de este instituto no es cómoda ni óptima en absoluto, ya que llevan instalados módulos provisionales durante
más de diez años.
Por otra parte, existe el proyecto de construir un nuevo equipamiento educativo
en la zona de Cervelló conocida como La Bóbila, que podría albergar este instituto
de manera definitiva.
En este sentido, parece que los problemas que han dificultado la cesión de los
terrenos por parte del Ajuntament de Cervelló a la Generalitat para la construcción
de este nuevo equipamiento educativo están casi resueltos. El alcalde del municipio ha manifestado la voluntad del consistorio para que esta cesión se realice cuanto
antes y así no retrasar más el proyecto de construcción del nuevo instituto.
Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la
siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Reclamar al Ajuntament de Cervelló (Baix Llobregat) la cesión del terreno
adecuado para la instalación definitiva de un nuevo instituto en el municipio, que
debe quedar formalizada antes de marzo de 2017.
2. Realizar las acciones necesarias para garantizar que el instituto de Cervelló empiece el curso escolar 2018/2019 en el nuevo equipamiento educativo de la
Bóbila.
3. Destinar en los próximos presupuestos de la Generalitat las partidas necesarias para que la obra del nuevo instituto de Cervelló se inicie en la segunda mitad de
2017 y se finalice a lo largo de 2018, antes de iniciarse el curso 2018/2019.
Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; María José García Cuevas, diputada,
GP PPC

Proposta de resolució de suport al Cos d’Agents Rurals
250-00801/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 48577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat, Javier Rivas Escamilla, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de suport al Cos d’Agents Rurals de la Generalitat, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat 21 de gener de 2017 dos agents rurals van ser morts a trets a Aspa
(Lleida), a mans d’un caçador. La impunitat amb què s’ha comés aquest crim deixa
palesa la indefensió en la qual es troba aquest cos en l’exercici de les seves funcions.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
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Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya reitera i referma el seu suport absolut al Cos
d’Agents Rurals de la Generalitat i el seu agraïment per la voluntat de servei i les
tasques que els seus integrants desenvolupen abnegadament en defensa de l’interès general i del medi natural, massa sovint en condicions poc favorables pel que fa
als mitjans materials disponibles.
2. El Parlament de Catalunya lamenta les desafortunades declaracions de l’Honorable senyor Jordi Jané, conseller d’Interior, en relació a les competències de control de les armes de foc i li demana una rectificació formal i una disculpa explícita
per haver-les fet poc desprès del doble homicidi d’Aspa.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a desenvolupar
reglamentàriament, amb caràcter urgent, la Disposició Addicional Quarta de la Llei
17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, que preveu l’ús d’armes en l’acompliment de les funcions que ho requereixin; en consonància amb el punt 3.a de la
Moció 35/XI presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans i aprovada pel Ple del
Parlament, en la sessió del 19 de maig de 2016.
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, Javier Rivas Escamilla,
diputats, GP C’s

Proposta de resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3
250-00802/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 48638 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució sobre la construcció del CAP Gavà 3, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El 7 d’abril de 2010 el Consell de Direcció del CatSalut va aprovar acceptar la
cessió del domini d’una finca de 5.295 m² de superfície, per edificar el tercer centre
d’Atenció Primària a Gavà (Baix Llobregat). Aquesta acceptació es va formalitzar
mitjançant document administratiu el 5 d’abril de 2011.
Aquest equipament públic ha de donar servei a les necessitats actuals de la població de Gavà del seu entorn i resulta cabdal per a donar servei públic de qualitat a
una població de 46.605 habitants, actualment coberta per dos centres de primària.
D’altra banda, també ha de garantit la cobertura de totes aquelles persones i famílies que resideixen al barri de Can Ribes, barri que ja està urbanitzat en l’actualitat
i a poc de finalitzar la seva primera promoció de 143 habitatges amb protecció oficial de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL).
Per tant, una zona de Gavà que comptarà a curt i mig termini amb nous habitants.
A més, cal tenir en compte que el nou CAP ha de donar cobertura per a tota la
ciutat de determinats serveis, com el de radiologia, que actualment no es presta a
cap dels Centres d’Atenció Primària de la ciutat.
El 2012, el govern de la Generalitat de Catalunya, a través del conseller de Salut,
Boi Ruiz, va expressar en una reunió amb les alcaldies de Gavà i de Viladecans la
voluntat del Govern de tirar endavant la construcció del tercer CAP de Gavà, que
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s’ha de aixecar al nou barri de can Ribes. Segons el conseller, el projecte de l’equipament sanitari es licitaria el 2013 per tal que les obres poguessin començar l’any
2014.
Tot i així, no s’ha licitat aquesta obra, ni es té coneixement de la voluntat del nou
govern de la Generalitat ni del seu conseller respecte aquest equipament que ha de
donar servei no només al nou creixement de Gavà, sinó al conjunt de la ciutadania,
i posar fi a l’actual situació de dèficit en diferents serveis sanitaris, bàsics en les famílies i la ciutadania.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar durant
l’any 2017 un calendari d’execució per a la construcció del CAP 3 a Gavà, que prevegi l’inici de les obres entre 2017 i 2018.
Palau del Parlament, 19 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Eva Martínez Morales, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre els serveis d’atenció primària de Gavà
250-00803/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 48639 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de
resolució sobre els serveis d’atenció primària a Gavà, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

El Parlament de Catalunya, en les darreres legislatures, ha acordat diverses resolucions instant el Govern al restabliment o creació de diferents serveis i equipaments
d’atenció primària, claus per garantir l’accessibilitat, l’equitat i la qualitat al sistema
de salut pública de Catalunya per part de la ciutadania de Gavà.
En el cas dels serveis d’urgències al CAP 1 de Gavà, tot i que la resolució 514/
IX del Parlament de Catalunya instava el Govern, l’any 2012, a mantenir el servei,
la resolució 729/IX (amb el servei ja sense funcionar), demanava el seu restabliment
i el 2013, a través de la resolució 317/X el Parlament va instar a prioritzar la reobertura d’aquest servei, la realitat que en la data actual aquest recurs, fonamental en la
qualitat de vida de la població, no s’ha reobert.
Pel que fa a la reobertura del dispensari de salut del barri de Gavà Mar, diferents
resolucions de la X i XI legislatures també instaven el Govern de Catalunya a reobrir aquest servei, necessari pels veïns i les veïnes d’aquesta zona de Gavà i també
per als visitants de les platges de la zona.
Per últim, respecte del servei de farmàcia d’urgència nocturna, a partir del decret
de la Generalitat que regulà la prestació del servei de farmàcia al conjunt de Catalunya, les farmàcies de Gavà poden deixar de prestar el servei d’urgències nocturn.
Aquesta decisió es deriva de la reducció d’horaris dels serveis nocturns als Centres
d’Atenció Primària, i va comportar que des del mes d’octubre de 2011 s’eliminés la
ronda de farmàcies de guàrdia durant la nit a Gavà, una ciutat de més de 46.000
habitants.
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En la mateixa línia que els serveis anteriors, el Parlament de Catalunya també
va instar el Govern, l’any 2012, a posar en marxa un servei de radiologia a través de
la Resolució 729/IX. Tot i així, tampoc es coneix cap calendarització per part dels
anteriors Governs ni tampoc de l’actual Conselleria de Salut.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Elaborar durant l’any 2017 un calendari d’execució per a la recuperació del
servei d’urgència al CAP 1 de Gavà, la reobertura del dispensari de salut al barri
de Gavà Mar, així com l’obertura d’un servei de radiologia en algun dels centres
d’atenció primària de la ciutat fins que es disposi del que hi ha d’haver al nou CAP 3.
2. Recuperar el servei de farmàcia d’urgència nocturna a Gavà, de manera dialogada amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, abans de finalitzar
l’any 2017.
Palau del Parlament, 19 de gener de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Eva Martínez Morales, diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00804/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 48839 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

L’aeroport Lleida-Alguaire es va inaugurar el 2010 amb grans expectatives sobre
el volum de viatgers, transports de mercaderies i activitat industrial que, sis anys
després s’ha evidenciat que era inassumible. El projecte va comptar amb una inversió de 90 milions d’euros i la seva construcció va ser a càrrec de la Generalitat de
Catalunya, essent el primer aeroport que construí un govern autonòmic a l’Estat i el
primer públic no gestionat per AENA sinó per un ens mixt públic-privat. L’objectiu fou crear un aeroport regional a la zona de Ponent per donar servei tant de passatgers com logístic a la demarcació amb un pla director que preveia un trànsit de
395 mil passatgers i 3.500 tones de mercaderies anuals. Les obres s’iniciaren l’estiu
del 2007 i s’inaugurà oficialment el 17 de gener de 2010. El 5 de febrer de 2010 es
va enlairar el primer vol comercial, de la companyia Vueling, amb destinació a
París-Orly.
El nombre de passatgers, sis anys més tard, es troba al voltant de 33 mil anuals,
una xifra que no suposa ni el 10% dels previstos en el pla director.
Actualment, les firmes instal·lades a l’aeroport d’Alguaire són RS Aviation que
presta serveis de teledetecció; Singular Aircraft, dedicada al disseny i desenvolupament de drons; i Aeronpark, com a àrea d’estacionament de llarga durada per avions
en el recinte aeroportuari. Malauradament, ni Singular Aircraft pot fer vols de prova
perquè hi ha una normativa que veta les aeronaus no tripulades en aeroports de tota
Europa; i la plataforma d’Aeronpark està per estrenar dos anys després de la seva
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inauguració. D’una altra banda, part del projecte que planteja reciclar peces d’avions
en desús no s’ha implantat encara que l’empresa segueix activa.
A aquestes circumstàncies s’hi han de sumar les cancel·lacions de vols provocades per la boira en l’època de major afluència de viatgers per a l’aeroport. Així, el
passat 21 de desembre, la boira va fer desviar els dos primers vols d’aquesta temporada d’esquí amb passatges britànics amb aterratge previst a primeres hores del matí
des de Manchester i Londres i, finalment, un tercer a primera hora de la tarda també
procedent de Londres, es van desviar a l’aeroport de Reus. La setmana següent, el
28 de desembre, van repetir-se els mateixos episodis.
Segons la Conselleria de Territori, cada companyia té els seus criteris per decidir
quan suspenen o desvien vols per causes meteorològiques. Malgrat això, donada la
ubicació de l’aeroport i l’alta freqüència de boira durant l’hivern, esdevé necessari
incorporar sistemes més avançats per aterrar en condicions de baixa visibilitat.
Actualment, l’aeroport Lleida-Alguaire disposa d’un sistema d’aterratge instrumental (ILS) de categoria I per tal de facilitar les operacions en condicions d’escassa
visibilitat. Malgrat això, la densa boira que freqüentment afecta la zona durant els
mesos d’hivern fan que aquest sistema sigui ineficaç i provoqui la cancel·lació o el
desviament de vols cap als aeroports de Reus i el Prat.
L’elevat cost d’un nou sistema d’assistència a l’aterratge en relació al nivell de
trànsit aeri actualment existent està dificultant la seva implantació. No obstant això,
la revisió dels costos per a un sistema avançat d’aterratge instrumental podria possibilitar la seva realització tal com ha succeït recentment a l’aeroport de Saragossa.
Malgrat la reducció dels dies de boira a la Plana de Lleida, la persistència d’aquest fenomen meteorològic –especialment durant els dies de major activitat de l’aeroport– podria condicionar la continuïtat de les companyies que actualment operen
a la zona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Revisar els costos d’un sistema avançat d’aterratge instrumental (ILS de nivell
II/III) procedint a la seva implantació a l’aeroport Lleida-Alguaire amb l’objectiu de
garantir la seguretat en l’aterratge en condicions d’escassa visibilitat.
2. Impulsar de forma decidida, juntament amb la Taula Estratègica de l’aeroport
Lleida-Alguaire, un nou pla de negoci que fixi definitivament l’estratègia que ha de
seguir la infraestructura per garantir la seva viabilitat i noves oportunitats de negoci.
3. Continuar duent a terme, en l’àmbit de les seves competències, els treballs necessaris per incrementar el nombre de companyies aèries que operen a l’aeroport de
Lleida-Alguaire amb l’objectiu d’incrementar el nombre de connexions.
4. Incorporar, juntament amb el Govern de l’Estat, al Pla Europeu d’Infraestructures per a la implantació del Corredor Mediterrani, les connexions de l’aeroport de
Lleida-Alguaire a la xarxa ferroviària de passatgers i mercaderies per a la millora
de la seva competitivitat com a infraestructura pública.
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC

3.10.25. Propostes de resolució

27

BOPC 319
2 de febrer de 2017

Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a Montornès del
Vallès
250-00805/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 48840 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre la seguretat ciutadana a Montornès del Vallés, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

En els darrers mesos s’ha detectat un increment notable de la inseguretat al municipi de Montornès del Vallés (Vallés Oriental). Han augmentat els robatoris a domicilis, comerços –fins i tot amb armes de foc–, cotxes, i l’ocupació il·legal d’habitatges. Algunes urbanitzacions del municipi, com és el cas de les zones de Castell
de Ca Mes o la de Ca Buscarons, estan essent especialment castigades pels robatoris
a domicilis.
L’ocupació il·legal de blocs, com és el cas del situat entre els carrers Nou i Sagrera, per part de col·lectius que provoquen problemes de convivència i de civisme
com ho són sorolls fins a ben entrada la nit, fogueres en la via pública, apropiació de
forma intimidatòria de l’espai públic o brutícia. És palesa la sensació d’inseguretat
dels ciutadans provocada per la deixadesa i l’incivisme que pateixen alguns barris.
Davant d’aquesta situació, malauradament, el govern municipal no ha cobert
les places de policia local per arribar a la mínima ràtio recomanada per població.
A aquesta se li sumen el tancament de l’oficina d’atenció al ciutadà dels Mossos
d’Esquadra que hi havia en aquest municipi i la falta de decisió política per afrontar
aquests problemes.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Establir les mesures necessàries per tal de revertir l’increment de la delinqüència i incivisme al municipi de Montornès del Vallés, tal com reclama la ciutadania a
través de l’enquesta de victimització que va presentar el Conseller d’Interior.
2. Reobrir l’oficina d’atenció al ciutadà dels Mossos d’Esquadra a Montornès del
Vallés.
3. Incrementar la presència dels Mossos d’Esquadra en el municipi de Montornès
del Vallés, en especial a les zones i en els horaris més castigats per la inseguretat,
robatoris a comerços, domicilis i vehicles privats, i, també, en aquelles zones amb
major conflictivitat en la convivència en l’espai públic.
Palau del Parlament, 25 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC
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Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts
Generals
3.10.65.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda
al suïcidi
270-00005/11
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 03.02.2017 al 16.02.2017).
Finiment del termini: 17.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 31.01.2017.
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4.

Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Cultura
410-00009/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 48778 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Cultura
Alta: Àngels Ponsa i Roca
Baixa: Jordi Cuminal i Roquet
Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/11
RENÚNCIA A LA VICEPRESIDÈNCIA I SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 48779 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió del Síndic de Greuges
Alta: Àngels Ponsa i Roca
Baixa: Maria Senserrich i Guitart
Així mateix, la diputada Àngels Ponsa i Roca es proposa com a Vicepresidenta de la Comissió del Síndic de Greuges, ja que la diputada Maria Senserrich
i Guitart deixa de ser membre d’aquesta comissió i renúncia a la seva condició de
Vicepresidenta.
Palau del Parlament, 24 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de la Infància
411-00003/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 48777 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de la Infància
Alta: Àngels Ponsa i Roca
Baixa: Maria Rosell i Medall
Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels
Autònoms
406-00004/11
DESIGNACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA I ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP JS
Reg. 48785 / Coneixement: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que
estableix el Reglament del Parlament, comuniquen que els diputats Oriol Amat i
Salas, Joan Ramon Casals i Mata i Bernat Solé i Barril han estat designats membres
de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms.
Així mateix proposen, al diputat Joan Ramon Casals i Mata com a President i al
diputat Bernat Solé i Barril com a Portaveu de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms.
Palau del Parlament, 26 de gener de 2017
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS
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4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 280/XI, sobre l’ús de serveis
de comunicació pel Govern
290-00257/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 48826 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 280/XI, sobre l’ús
de serveis de comunicació pel Govern (tram. 290-00257/11), us informo, amb el
document annex facilitat per la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i
Societat Digital, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 25 de gener de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avinent el següent:
Des de l’any 2011, el Govern gestiona les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic de forma
centralitzada, transversal i coordinada com a mesura d’estalvi i eficiència.
Així mateix, el 2011 es va encarregar al Consell d’Administració del CTTI, el
qual compta amb representació de tots els departaments de la Generalitat, impulsar
les mesures necessàries per dur a terme aquest procés de transformació i garantir
els serveis TIC.
A finals de l’any 2011 i durant l’any 2012, la Generalitat va licitar diversos contractes per fer front a la prestació dels serveis centrals de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) mitjançant proveïdors externs els quals es coordinen i
gestionen integralment des del CTTI.
És en aquesta gestió centralitzada dels serveis TIC del Govern on es contemplen
els aspectes que recull la Resolució 280/XI del Parlament de Catalunya sobre l’ús de
serveis de comunicació pel Govern.
Els serveis de comunicació que empra el Govern, ja sigui per al seu ús i consum
intern, o bé per interactuar i comunicar-se amb els proveïdors, ciutadans i altres administracions, han estat escollits en base a la seva garantia de seguretat i privacitat
i alhora valorant l’opció econòmica més adient.
Així mateix, les dades, amb les diverses classificacions a nivell de confidencialitat i/o sensibles, es custodien en servidors de la Generalitat de Catalunya que es
troben en territori europeu i que donen compliment als estàndards de seguretat.
En definitiva, l’elecció dels serveis de comunicació del Govern es basen en els
criteris d’equilibri anteriorment descrits dins un model d’innovació pública de la
comunicació a fi de garantir el dret d’accés a la informació i dades als ciutadans.
Jordi Puigneró i Ferrer, secretari
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290-00267/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 48543 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 290/XI, sobre el
desplaçament de la línia de 220 kV Constantí-Viladecans al pas pel nucli urbà de
Begues (tram. 290-00267/11), us informo del següent:
El 12 de maig de 2006 es va signar un conveni entre l’Ajuntament de Begues,
Red Eléctrica de España, SA (REE) i l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per tal de
realitzar el projecte de desplaçament de la línia a 220 kV Constantí - Viladecans al
seu pas pel terme municipal de Begues.
Aquest conveni ha estat denunciat per l’ICAEN en data 14 de juliol de 2016, atès
que al cap de 10 anys de la seva signatura (tot i el treball realitzat, demostrat per
les 15 reunions mantingudes per la Comissió de Seguiment), no s’ha pogut executar
l’actuació de desplaçament del tram de línia elèctrica d’alta tensió.
En aquest sentit, l’ICAEN va remetre a l’Ajuntament de Begues i a REE la resolució per la qual es denuncia el conveni. Per la seva banda, en data 5 d’agost de
2016, l’Ajuntament de Begues va remetre a l’ICAEN les al·legacions a la denúncia
del conveni. REE no ha realitzat al·legacions. Actualment, les al·legacions rebudes
estan en procés de revisió.
En paral·lel a la denúncia del conveni, l’ICAEN ha ofert la seva col·laboració a
l’Ajuntament de Begues, per tal d’actuar conjuntament, instant a REE a identificar possibles traçats per al desplaçament del tram de línia i a redactar el document
comparatiu de les possibles opcions, cara a la posterior tramitació mediambiental
del projecte i per trobar mecanismes alternatius de finançament del projecte, que podrien provenir de l’àmbit estatal, amb l’objectiu de poder portar a la pràctica aquest
desplaçament de la línia.
Barcelona, 23 de gener de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 291/XI, sobre la reactivació i
el desenvolupament socioeconòmics del Baix Penedès
290-00268/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 48544 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 291/XI, sobre
la reactivació i el desenvolupament socioeconòmics del Baix Penedès (tram. 29000268/11), us informo del següent:
Un dels principals objectius del Govern en matèria d’indústria és que el sector
recuperi la rellevància que havia tingut tradicionalment en el conjunt de l’economia
4.50.01. Compliment de resolucions
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catalana. En aquest sentit, el Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, té en marxa un instrument de reactivació econòmica que es duu a terme
mitjançant la Direcció General d’Indústria: el Programa de reactivació industrial,
que té com a finalitat el manteniment i la recuperació de l’activitat industrial.
El Programa inclou mesures de detecció, anticipació i gestió de les problemàtiques de les empreses industrials i de captació de projectes d’inversió. Les actuacions
que es duen a terme en aquest marc tenen en compte tots els agents que puguin contribuir a l’èxit dels projectes, ja siguin altres administracions públiques, especialment les locals o bé entitats sectorials o representatives del territori.
Es tracta d’un programa orientat al conjunt de Catalunya, però que té en compte
especificitats territorials com les oportunitats i disponibilitat de sòl industrial per a
la localització d’activitat industrial, components d’atractiu local i instruments de finançament orientats a la reactivació industrial. Tanmateix, en el casos on hi ha un
procés de reestructuració industrial, sí que es duen a terme actuacions centrades en
el territori afectat, d’acord amb un protocol d’actuacions que té com a objectiu la
continuïtat de l’activitat productiva, ja sigui a través de l’empresa afectada o bé mitjançant la recerca d’una alternativa industrial.
Així, per exemple, des de l’any 2013 en què es va iniciar la col·laboració amb els
Jutjats del Mercantil de Catalunya, s’ha intervingut en els processos concursals de
dues empreses del Baix Penedès. Per a una d’aquestes empreses s’ha pogut trobar
una solució, amb la participació dels mateixos treballadors, que ha possibilitat la
seva continuïtat.
En el conjunt de Catalunya, des de l’inici d’aquestes actuacions l’any 2012 fins el
7 de desembre de 2016, s’ha fet el seguiment de 401 empreses que representaven en
conjunt més de 51.000 llocs de treball en risc. Un total de 351 d’aquestes empreses
s’han deixat de seguir específicament en haver desaparegut la causa directa per la
qual es feia el seguiment ja sigui en un sentit positiu o negatiu, havent-se mantingut
més del 75% dels llocs de treball en risc.
D’altra banda, cal remarcar que el Govern ha iniciat, conjuntament amb patronals, sindicats i altres agents, els treballs per a l’elaboració del Pacte nacional per
a la indústria. Aquesta iniciativa, en la línia amb les actuacions dutes a terme amb
anterioritat, aposta per la revitalització de la indústria catalana i per aconseguir la
seva adaptació al reptes que planteja la nova revolució industrial i situar-la com a
motor de l’economia catalana.
Les mesures que es proposin en el Pacte també contribuiran al manteniment de
l’activitat productiva al Baix Penedès.
Pel que fa a posar en valor la diversificació de les iniciatives empresarials i promoure activitats que ajudin a desestacionalitzar el sector turístic tradicional, cal
posar en relleu que la comarca del Baix Penedès forma part de la Denominació
d’origen Penedès i, com a tal, de totes les accions relacionades amb la promoció de
l’enoturisme a Catalunya per promoure un perfil de visitant molt més especialitzat,
que cerca el paisatge i la gastronomia com a complements de l’enoturisme i fa una
despesa més elevada en el territori.
Així mateix, la Direcció General de Turisme continua amb la convocatòria dels
ajuts per a la inversió en la millora de les destinacions turístiques, iniciada l’any
2014. Des d’aquest any els ens locals poden presentar projectes de millora del seu
territori que ajudin a millora la seva capacitat turística i els dotin de més competitivitat.
Cal informar que només en l’any 2014 un municipi, el Vendrell, es va presentar
amb un projecte d’inversió, que no va tenir la puntuació suficient.
El 2015 i el 2016 cap municipi de la comarca, ni tampoc el Consell Comarcal del
Baix Penedès, han presentat projectes a la convocatòria. El 2017, tenint en compte
que aquesta convocatòria és una de les principals opcions per a la millora de la destinació, s’informarà el Consell Comarcal més específicament d’aquesta possibilitat.
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Quant al Centre Logístic del Baix Penedès, el Govern, mitjançant la Direcció
General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, s’ha adreçat a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya per tal que es
doni compliment a aquest punt de la Resolució referent a la definició i execució de
l’autovia A-7, com a condició necessària per al desenvolupament del projecte Logis
Intermodal Penedès. Tanmateix, falta concretar per part de l’Estat les connexions
al corredor ferroviari.
Finalment, en relació amb el Corredor Mediterrani, el Govern ha instat reiteradament al Govern de l’Estat, en les múltiples reunions bilaterals que manté el Departament de Territori i Sostenibilitat amb el Ministeri de Foment, a impulsar les
obres d’implantació de l’ample mixt al corredor Nus de Vilaseca - Nus de Castellbisbal i a l’establiment d’un calendari de posada en servei, a fi de permetre el trànsit
de mercaderies en ample estàndard europeu, i afavorir la millora de la competitivitat
i potenciació del port i les àrees industrials de Tarragona.
D’altra banda, el Govern considera necessari el desplegament a curt i mitjà termini de les actuacions previstes per aquest corredor, entre Tarragona i el Nus de
Castellbisbal, d’acord amb la proposta recollida al document Agenda catalana del
corredor del mediterrani, entre les quals s’inclou la implantació de l’ample estàndard
europeu, la millora de la capacitat del corredor i la connexió de les línies convencionals i d’alta velocitat a l’àmbit del Penedès. Aquest document ha estat lliurat al
Ministeri de Foment i a la Comissió Europea, i constitueix la proposta de la Generalitat en relació amb la xarxa ferroviària.
Barcelona, 23 de gener de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 384/XI, sobre la construcció
de l’Institut Bruguers, de Gavà
290-00357/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 48471 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 384/XI, sobre la
construcció de l’Institut Bruguers, de Gavà (tram. 290-00357/11), us informo del
següent:
El Departament d’Ensenyament té previst l’execució de les obres d’adequació de
la primera planta de l’edifici de l’Institut Bruguers del municipi de Gavà l’any 2017.
Representats del Departament d’Ensenyament i de l’Ajuntament de Gavà estan
treballant en l’elaboració de la planificació de les actuacions que s’han d’executar a
l’Institut Bruguers.
Barcelona, 16 de gener de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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4.52.

Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant
el Ple perquè informi sobre unes afirmacions del senador Santiago
Vidal de les quals es poden deduir diverses irregularitats i il·legalitats
comeses presumptament pel Govern
361-00004/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 48957).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017.

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el
conseller de Salut sobre la mort d’una nena a Blanes i el retard en
l’atenció de les ambulàncies pediàtriques
354-00125/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 48407).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Salut, 30.01.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
sobre la presumpta obtenció il·lícita pel Govern de dades fiscals
354-00132/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP PPC (reg. 48836).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 30.01.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda
amb el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda sobre unes
declaracions del senador Santiago Vidal sobre unes actuacions
secretes del Govern
354-00136/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Joan Coscubiela Conesa, del GP CSP (reg. 48954).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 30.01.2017.
4.52.05. Sol·licituds de compareixença
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda
amb el vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda sobre les
informacions aparegudes relatives a l’obtenció de dades fiscals pel
Govern
354-00143/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, del GP SOC (reg. 49014).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 30.01.2017.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació
Catalana de Malalts d’Hepatitis davant la Comissió de Salut perquè
informin sobre el Pla estratègic nacional d’hepatitis
356-00483/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 48770).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 30.01.2017.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les
informacions aparegudes relatives a l’obtenció de dades fiscals
pel Govern
356-00492/11
SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, del GP SOC (reg. 49013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 30.01.2017.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant la
Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les notícies
aparegudes amb relació a les declaracions del senador Santiago
Vidal
356-00493/11
SOL·LICITUD

Presentació: Marta Rovira i Vergés, del GP JS (reg. 49124).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 30.01.2017.
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Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Sessió informativa de la Comissió de Control de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals amb el president del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya sobre la proposta de revisió de la Directiva
2010/13/UE, de serveis de comunicació audiovisual
359-00011/11
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: president del CAC (reg. 49125).
Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 31.01.2017.

4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta per a l’elaboració
d’una proposició de llei
202-00047/11
PRESENTACIÓ
Reg. 48956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 31.01.2017

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 126
del Reglament del Parlament, sol·liciten la creació d’una ponència parlamentària
conjunta que integri en un text únic, entre d’altres propostes, les tres Proposicions
de llei següents:
– Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual de Catalunya, presentada pel GP C’s (NT 202-00014/11)
– Proposició de llei de matèria audiovisual, presentada pel GP CSP (NT 20200016/11)
– Proposició de llei de modificació de la legislació de Catalunya en matèria audiovisual, presentada pel GP SOC (NT 202-00026/11)
Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Anna Gabriel i Sabaté, GP
CUP-CC, portaveus. Esperanza García González, diputada GP PPC.
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