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3.01.01.

Projecte	de	llei	de	la	Sindicatura	de	
Comptes
Tram. 200-00086/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70065), Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 70068) i Grup Mixt (reg. 70280).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia.

Finiment del termini: 21.04.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Projecte	de	llei	de	regulació	de	l’impost	
sobre	successions	i	donacions
Tram. 200-00087/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70066), Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 70068) i Grup Mixt (reg. 70280).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia.

Finiment del termini: 21.04.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Projecte	de	llei	de	polítiques	de	joventut
Tram. 200-00089/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 70067) i Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 70111).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 23.04.2010 al 26.04.2010).

Finiment del termini: 27.04.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I AL-
TRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte	de	llei	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona
Tram. 200-00084/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70063) i Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 70068).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 28.04.2010 al 29.04.2010).

Finiment del termini: 30.04.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Projecte	de	llei	de	vegueries
Tram. 200-00085/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70064) i Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 70068).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies 
hàbils (del 21.04.2010 al 22.04.2010).

Finiment del termini: 23.04.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.
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3.10.92.

Control	dels	principis	de	subsidiarietat	
i	proporcionalitat	amb	relació	a	la	Pro
posta	de	reglament	del	Parlament	Eu
ropeu	i	del	Consell	pel	qual	s’estableix	
un	instrument	de	finançament	de	la	co
operació	al	desenvolupament
Tram. 295-00004/08

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70307).

Pròrroga: 2 dies hàbils (21.04.2010 al 22.04.2010).

Finiment del termini: 23.04.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Control	dels	principis	de	subsidiarietat	
i	proporcionalitat	amb	relació	a	la	Pro
posta	de	directiva	del	Parlament	Eu
ropeu	i	del	Consell	relativa	a	la	lluita	
contra	els	abusos	sexuals,	l’explotació	
sexual	dels	infants	i	la	pornografia	in
fantil,	per	la	qual	es	deroga	la	Decisió	
marc	2004/68/JAI
Tram. 295-00005/08

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70307).

Pròrroga: 2 dies hàbils (21.04.2010 al 22.04.2010).

Finiment del termini: 23.04.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

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

3.10.92. PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ EN 
L’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE SUBSI-
DIARIETAT I PROPORCIONALITAT PER LA 
UNIÓ EUROPEA

Control	dels	principis	de	subsidiarietat	
i	proporcionalitat	amb	relació	a	la	Pro
posta	modificada	del	Reglament	del	
Parlament	Europeu	i	del	Consell	pel	
qual	es	crea	una	agència	per	a	la	ges
tió	operativa	de	sistemes	informàtics	de	
gran	magnitud	en	l’espai	de	llibertat,	se
guretat	i	justícia
Tram. 295-00002/08

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70307).

Pròrroga: 2 dies hàbils (21.04.2010 al 22.04.2010).

Finiment del termini: 23.04.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Control	dels	principis	de	subsidiarietat	
i	proporcionalitat	amb	relació	a	la	Pro
posta	de	reglament	del	Parlament	Euro
peu	i	del	Consell	relatiu	a	les	estadísti
ques	europees	sobre	el	turisme
Tram. 295-00003/08

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70307).

Pròrroga: 2 dies hàbils (21.04.2010 al 22.04.2010).

Finiment del termini: 23.04.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.
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3.15.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A INTERPEL-
LACIONS

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	legislació	estatal	rela
tiva	als	ports	d’interès	general
Tram. 302-00230/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 70363 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.04.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Josep Rull i Andreu, 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent Moció subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre la legislació estatal 
relativa als ports d’interès general (tram. 300-00276/08)

Moció

«A. El Parlament de Catalunya considera que els ports, 
especialment els d’interès general, són unes peces clau 
per al desenvolupament econòmic de Catalunya, en 
aquest context, es reafirma en la necessitat de consoli-
dar un model que en reforci la seva autonomia de gestió.

»B. El Parlament de Catalunya, en el marc del debat del 
projecte de Llei de modificació de la Llei 48/2003, de 
règim econòmic i de prestació de serveis en els Ports 
d’Interès General, que s’està duent a terme a les Corts 
Generals de l’Estat:

»1. Constata que el text del projecte, així com les esme-
nes presentades conjuntament pels dos principals grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, suposen una 
involució competencial i una clara voluntat de recen-
tralitzar la gestió dels ports i disminuir l’autonomia de 
les autoritats portuàries, la qual cosa queda reflectida, 
entre d’altres, en la imposició de la capacitat de Puer-
tos del Estado per recórrer els acords de les autoritats 
portuàries, la previsió del dret de veto del representant 
de Puertos del Estado en els òrgans de direcció de les 
autoritats portuàries o la necessitat que Puertos del Es-
tado aprovi en darrera instància les inversions decidides 
des de les mateixes autoriats portuàries.

»2. Expressa que qualsevol nova legislació en aquesta 
matèria ha d’incorporar, com a mínim, la previsió d’un 
règim especial de funcionament per als ports de Barce-
lona i Tarragona, a fi de dotar llurs autoritats portuàries 
de major autonomia, tant en matèria de fixació de taxes 
com en la gestió dels serveis portuaris.»

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Josep Rull i Andreu
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Control	dels	principis	de	subsidiarietat	
i	proporcionalitat	amb	relació	a	la	Pro
posta	de	reglament	del	Parlament	Eu
ropeu	i	del	Consell	relatiu	als	comptes	
econòmics	europeus	del	medi	ambient
Tram. 295-00006/08

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70307).

Pròrroga: 2 dies hàbils (21.04.2010 al 22.04.2010).

Finiment del termini: 23.04.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.

Control	dels	principis	de	subsidiarietat	
i	proporcionalitat	amb	relació	a	la	Pro
posta	de	directiva	del	Parlament	Euro
peu	i	del	Consell	relativa	a	la	prevenció	i	
la	lluita	contra	el	tràfic	d’éssers	humans	
i	la	protecció	de	les	víctimes,	per	la	qual	
es	deroga	la	Decisió	marc	2002/629/JAI
Tram. 295-00007/08

Pròrroga del termini de formulació d’obser-
vacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 70307).

Pròrroga: 2 dies hàbils (21.04.2010 al 22.04.2010).

Finiment del termini: 23.04.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2010.
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Aquesta situació condiciona notòriament qualsevol pro-
gramació de futur, en línia del que exigeix la Directiva 
Marc de l’Aigua. Per aquesta raó, es fa imprescindible 
avaluar amb precisió les necessitats financeres tant pre-
sents com futures de la nostra Administració Hidràulica 
i, a partir d’aquí, definir quins són els criteris que, des 
del punt de vista financer, s’hauran d’aplicar per poder 
assolir els objectius de la Directiva Marc de l’Aigua, 
així com els ritmes i la intensitat d’aplicació dels ma-
teixos.

És per tot això, que el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a:

1. Prendre consciència de la complexa situació financera 
de l’Administració hidràulica de Catalunya, així com de 
la imperiosa necessitat de reconduir aquesta situació a 
fi i efecte de poder fer front als objectius emanats de la 
Directiva Marc de l’Aigua.

2. Definir les bases economicofinanceres de l’Agència 
Catalana de l’Aigua per a l’horitzó 2010-2016, tenint en 
compte els següents criteris:

– Tendir a la reducció gradual del deute acumulat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant l’elaboració 
d’un programa de contenció de l’endeutament.

– Tendir a una major implicació financera del Govern 
de la Generalitat en el finançament de l’administració 
hidràulica catalana, a partir d’una anàlisi de les despe-
ses de l’ACA.

– Tendir, de manera concertada amb els agents econò-
mics i socials, cap al mandat de recuperació de costos 
que estableix la Directiva Marc de l’Aigua, vetllant per 
tal que aquest procés, que haurà de ser necessàriament 
gradual, no afecti a la competitivitat dels sectors pro-
ductius.

3. Posposar l’aprovació del Pla de gestió del distric
te de conca fluvial de Catalunya i del Programa que 
se’n deriva, fins que s’hagi clarificat l’horitzó financer 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, atesos els múltiples 
compromisos inversors i financers que s’hi estableixen.

Palau del Parlament, 16 d’abril de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola Ramon Espadaler i Parcerisas
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	l’Agència	Catalana	de	
l’Aigua
Tram. 302-00231/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 70364 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.04.2010

A la Mesa del Parlament

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu i Ramon Espadaler i 
Parcerisas, diputat del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la l’Agència Catalana 
de l’Aigua (tram. 300-00277/08).

Moció

D’ençà de la seva creació l’any 2000, l’Agència Catalana 
de l’Aigua és l’organisme governamental responsable 
de definir i executar la política de l’aigua a Catalunya. 
Una política que, des dels seus orígens, s’ha emmarcat 
en els paràmetres establerts per la Unió Europea i que 
actualment es concreten en la Directiva 2000/60CE, 
coneguda com la Directiva Marc de l’Aigua.

La Directiva Marc de l’Aigua preveu diversos horitzons 
temporals en relació a les obligacions que s’imposen 
per tal d’assolir els objectius tant de caràcter ambiental, 
com de finançament del cicle de l’aigua, o de redacció 
dels programes de mesures i dels plans de gestió de 
conques.

Catalunya, com a regió europea amb competències 
legislatives i executives en matèria de política de l’ai-
gua, assumeix els principis que emanen de la Directiva 
Marc de l’Aigua, que es concreten fonamentalment en 
tres grans àmbits: l’assoliment de garantia d’abasta-
ment per a demandes presents i futures, l’assoliment 
d’un bon estat ecològic de les aigües i la tendència a la 
sostenibilitat econòmica del cicle de l’aigua. Es tracta, 
en conseqüència, d’aspectes indissociables i que s’han 
d’acabar concretant en el Pla de Gestió del districte de 
conca fluvial de Catalunya i en el Programa de me
sures que se’n deriva, documents actualment en fase 
exposició pública.

L’esforç inversor, juntament amb el notori increment 
dels costos d’explotació de les infraestructures hidràuli-
ques, en contrast amb la retallada dels Fons Europeus, la 
incertesa sobre els fons estatals derivats de la Disposició 
addicional Tercera de l’Estatut, sumat a les limitacions 
tant del Cànon de l’Aigua com dels recursos provinents 
del Contracte Programa que el Govern té amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua, han situat a aquesta en una situació 
complexa del punt de vista financer.
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Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	crisi	econòmica	i	la	des
ocupació
Tram. 302-00233/08

Presentació
Josep Enric Millo i Rocher, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 70366 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.04.2010

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, diputat del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que disposa l’article 139 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent moció subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre la crisi econòmica i la 
desocupació. Tram. 300-00274/08.

Moció

A) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a elaborar un pla de xoc d’actuacions per a la 
millora de l’ocupabilitat dels treballadors que comporti: 

1. La reforma immediata i urgent dels serveis d’interme-
diació del Servei d’Ocupació de Catalunya per tal que 
esdevingui un mitjà útil per a treballadors i empreses 
per cobrir les demanes i ofertes d’ocupació existents.

2. La dotació de mitjans humans necessaris per a l’aten-
ció als treballadors desocupats en la recerca de feina que 
permeti una adequada orientació laboral i una acurada 
definició del perfil professional ofert a les empreses.

3. La potenciació entre les empreses catalanes del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya com a eina per a la recerca 
i contractació de treballadors per cobrir les seves ofertes 
laborals.

4. Ampliar les accions de formació ocupacional dels 
treballadors desocupats adequant-les al perfil professi-
onal dels demandants.

B) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a reactivar el programa d’escoles taller, 
cases d’ofici i centres ocupacionals, redefinint els seus 
objectius i continguts.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2010

Josep Enric Millo i Rocher

Moció	subsegüent	a	la	interpel·lació	al	
Govern	sobre	la	imposició	de	límits	de	
velocitat	variables	als	accessos	a	l’àrea	
metropolitana	de	Barcelona
Tram. 302-00232/08

Presentació
Grup Mixt
Reg. 70365 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.04.2010

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Grupo Parlamentario 
Mixto, que pertenece a Ciutadans - Partido de la Ciuda-
danía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 139.1 
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Mo-
ción subsiguiente a la Interpelación sobre la imposición 
de límites de velocidad variables en los accesos al área 
metropolitana de Barcelona (tram. 300-00275/08)

Exposición de motivos

A finales del año 2007 se puso en marcha un plan de 
actuación contra la contaminación atmosférica impul-
sado por el Departament de Medi Ambient que incluía 
un paquete de 73 medidas que afectaban al transporte, 
actividades industriales y energéticas y al ámbito do-
méstico.

Entre esas medidas, se impuso un límite de 80 km/
hora en los accesos al área metropolitana de Barcelona 
con el objetivo de reducir los niveles de contaminación 
atmosférica.

En estos días, el Departament de Medi Ambient ha dado 
a conocer una serie de datos sobre la calidad del aire 
en el área metropolitana de Barcelona que ponen en 
cuestión la eficacia de este límite de velocidad.

Moción

El Parlament insta al gobierno de la Generalitat a:

Flexibilizar el límite de 80 km/hora una vez publicado 
el informe con la valoración pormenorizada de los datos 
relativos a la calidad del aire, si se confirma que este 
límite de velocidad no ha supuesto la reducción del nivel 
de contaminación atmosférica.

Palau del Parlament, 16 de abril de 2010

Albert Rivera Díaz
Portavoz GP Mixto (C’s)
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