
2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, 
CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’impuls de les activi-
tats dels creuers al port de Sant Carles de la Ràpita (Mont-
sià)
Tram. 250-00005/09
Retirada p. 7

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària i de 
garantia de l’equilibri financer de la Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00009/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

Proposició de llei de simplificació i racionalització 
de l’Administració pública de la Generalitat, en especial de 
les agències
Tram. 202-00010/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

Proposició de llei del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

Proposició de llei del protectorat respecte de les 
fundacions i associacions d’utilitat pública
Tram. 202-00014/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 8

Proposició de llei de declaració d’independència 
de Catalunya
Tram. 202-00015/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 8

Proposició de llei de consultes populars per via no 
de referèndum
Tram. 202-00017/09
Presentació p. 8

Proposició de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 202-00018/09
Presentació p. 13

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

3.10.15. Designacions de síndics de la Sindicatura de 
Comptes

Procediment per a elegir quatre síndics de la Sindi-
catura de Comptes
Tram. 282-00001/08
Propostes de candidats p. 19

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a elegir tretze membres del Con-
sell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya
Tram. 284-00002/09
Propostes de candidats p. 20

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució de rebuig de les sentències 
del Tribunal Suprem amb relació al sistema d’immersió lin-
güística i sobre la defensa d’aquest sistema d’acord amb la 
Llei 12/2009, d’educació
Tram. 250-00015/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la intercessió en el 
conflicte de la línia de molt alta tensió entre Penyalba i Isona 
i l’aturada de la tramitació de l’avantprojecte
Tram. 250-00016/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre l’ampliació de pla-
ces residencials per a la gent gran a l’Alt Penedès i sobre la 
construcció d’una residència per a la gent gran a Vilafranca 
del Penedès
Tram. 250-00017/09
Tramesa a la Comissió p. 21
Termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
projecte de codi d’ètica policial
Tram. 250-00018/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’estudi de la viabilitat 
que els trens AVE i Avant s’aturin a Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès)
Tram. 250-00019/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la reducció de la circu-
lació de vehicles pesants els dies festius
Tram. 250-00020/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22
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Proposta de resolució sobre el projecte de les car-
reteres N-141 i C-63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00021/09
Tramesa a la Comissió p. 22
Termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’increment de la vigi-
lància a la xarxa viària
Tram. 250-00022/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat 
específica dels Mossos d’Esquadra per als delictes contra 
els vehicles de transport de mercaderies per carretera
Tram. 250-00023/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la redacció bilingüe de 
les notificacions per sancions de trànsit
Tram. 250-00024/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
d’un pla de millorament de l’estació de tren de Lavern-Subi-
rats (Alt Penedès)
Tram. 250-00025/09
Tramesa a la Comissió p. 23
Termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre l’agilitació de les tra-
mitacions i l’execució del projecte de desdoblament de la 
carretera C-55 entre Castellbell i el Vilar i Manresa
Tram. 250-00026/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de la me-
sura relativa a la limitació de velocitat a les vies d’accés a 
Barcelona
Tram. 250-00027/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la neteja de les vies 
del tren
Tram. 250-00028/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la neteja de les vies del 
tren i de les instal·lacions ferroviàries de l’estació de Renfe 
del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-00029/09
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei 
Sanitat Respon
Tram. 250-00030/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’increment de la per-
secució de la venda il·legal al carrer
Tram. 250-00031/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la idoneïtat de l’em-
plaçament proposat per a la construcció d’un aeroport cor-
poratiu i empresarial a Igualada i Òdena (Anoia) i sobre la 
concreció dels terminis d’execució
Tram. 250-00032/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’arribada de la línia 1 
del metro a l’estació intermodal del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00034/09
Tramesa a la Comissió p. 25
Termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el foment de l’ús de les 
energies renovables
Tram. 250-00035/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el futur dels treballa-
dors de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Va-
llès Occidental)
Tram. 250-00036/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la inclusió del delta 
del Llobregat a la llista de zones humides de la Convenció 
de Ramsar
Tram. 250-00037/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre l’arxivament dels ex-
pedients sancionadors oberts per haver infringit la prohibi-
ció de superar els 80 km als accessos a l’àrea metropolitana 
de Barcelona
Tram. 250-00038/09
Tramesa a la Comissió p. 26
Termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció del segon centre d’atenció primària a Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00039/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la concentració de les 
dependències dels diferents serveis i unitats dels departa-
ments de la Generalitat per a reduir costos
Tram. 250-00040/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre les reformes legals per 
a prohibir la utilització de peces de vestir que impedeixin la 
identificació i la comunicació visual en llocs públics
Tram. 250-00041/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la supressió de les li-
mitacions de la velocitat als accessos a Barcelona
Tram. 250-00042/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’establiment del servei 
de trens Avant entre Lleida i Saragossa, l’increment d’aquest 
servei amb trens nocturns des de Barcelona i la creació de 
títols de transport multiviatge per als usuaris dels trens AVE 
i Avant
Tram. 250-00043/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la limitació del des-
plaçament a exercicis posteriors de despeses meritades el 
2011 i sobre la correcció de les despeses anteriors imputa-
des a l’exercici 2011
Tram. 250-00044/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels ser-
veis ferroviaris de la línia 4 de rodalia amb la implantació 
de trens semidirectes entre la comarca de l’Alt Penedès i 
Barcelona
Tram. 250-00045/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’augment dels serveis 
de tren de rodalia de la línia 4 entre Sant Vicenç de Calders, 
Vilafranca del Penedès i Barcelona
Tram. 250-00046/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28
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Proposta de resolució sobre l’ampliació dels ser-
veis ferroviaris de la línia 4 de rodalia amb la implantació de 
trens semidirectes entre Manresa i Barcelona
Tram. 250-00047/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la reconversió de l’Es-
cola Jacint Verdaguer, de Canovelles (Vallès Oriental), en un 
institut escola
Tram. 250-00048/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida (Se-
grià)
Tram. 250-00049/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius 
dels Mossos d’Esquadra a l’àrea bàsica policial Segrià - 
Garrigues - Pla d’Urgell
Tram. 250-00050/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el restabliment de les 
línies de subvenció per a famílies i ajuntaments per a les 
activitats de la setmana de vacances dels mesos de febrer 
i març
Tram. 250-00051/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la participació dels 
trabucaires en esdeveniments populars i sobre la negocia-
ció del contingut del projecte de reial decret del reglament 
d’armes
Tram. 250-00052/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per a regular les condicions d’habitabilitat dels habitatges i 
la cèdula d’habitabilitat
Tram. 250-00053/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la implantació del ser-
vei d’atenció i assistència a viatgers amb mobilitat reduïda 
Atendo a les estacions de rodalia de Barcelona
Tram. 250-00054/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre l’increment d’agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona, la instal·lació d’oficines mòbils del Cos de Mos-
sos d’Esquadra i la vigilància dels mitjans públics de trans-
port a les zones de gran afluència turística
Tram. 250-00055/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la reconsideració de 
l’ajornament del projecte del nou Hospital Josep Trueta, de 
Girona, fins al 2013
Tram. 250-00056/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la presentació del pro-
jecte de construcció de la nova carretera N-141 de Salt a 
Anglès
Tram. 250-00057/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre la recuperació del pro-
jecte de l’Institut Escola de Navàs (Bages) per al curs 2011-
2012
Tram. 250-00058/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la recuperació del 
projecte de l’Institut Escola de Manlleu (Osona) per al curs 
2011-2012
Tram. 250-00059/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la recuperació del pro-
jecte executiu del nou Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre), per al 2011
Tram. 250-00060/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre les inversions per a la 
renovació de l’equipament de Comforsa
Tram. 250-00061/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la incorporació de re-
presentants d’entitats i grups vinculats a l’àmbit d’actuació 
de la Comissió de Polítiques de Joventut
Tram. 250-00062/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la millora de la mobili-
tat al Maresme
Tram. 250-00063/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre l’aplicació de des-
comptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehicles amb 
baixa emissió de diòxid de carboni
Tram. 250-00064/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre l’aplicació de des-
comptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehicles amb 
alta ocupació
Tram. 250-00065/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la no-supressió del 
límit de velocitat de 80 km/h a l’autopista AP-2 al pas per 
Molins de Rei
Tram. 250-00066/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre l’avantprojecte per a 
la construcció de la nova línia de molt alta tensió entre Pe-
nyalba i Isona
Tram. 250-00067/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la revocació de l’acord 
d’iniciar el primer curs d’ESO en un institut escola de Riells 
i Viabrea (Selva)
Tram. 250-00068/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el projecte de nova es-
cola d’Ordal, a Subirats (Alt Penedès)
Tram. 250-00069/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre el nomenament imme-
diat d’un secretari o secretària de Seguretat
Tram. 250-00070/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la licitació i el finança-
ment de les obres de soterrament de les vies del tren a Sant 
Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00072/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de construcció d’un hospital regional a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 250-00073/09
Presentació p. 42

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat, les infra-
estructures viàries i el transport públic al Maresme
Tram. 300-00015/09
Presentació p. 43

Interpel·lació al Govern sobre el nou model de finan-
çament basat en el concert econòmic
Tram. 300-00016/09
Presentació p. 43
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Interpel·lació al Govern sobre la política general 
d’educació amb relació a la retallada pressupostària
Tram. 300-00017/09
Presentació p. 43

Interpel·lació al Govern sobre el Pla d’estructures i 
inversions del Departament de Salut
Tram. 300-00018/09
Presentació p. 43

Interpel·lació al Govern sobre les retallades pressu-
postàries
Tram. 300-00019/09
Presentació p. 44

Interpel·lació al Govern sobre les consultes popu-
lars sobre la independència
Tram. 300-00020/09
Presentació p. 44

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost
Tram. 410-00002/09
Substitució de diputats p. 44
Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari Ciutadans p. 44

Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09
Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari Ciutadans p. 45

Composició de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats
Tram. 410-00007/09
Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari Ciutadans p. 45

Composició de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat
Tram. 410-00008/09
Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari Ciutadans p. 45

Composició de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració
Tram. 410-00009/09
Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari Ciutadans p. 45

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/09
Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari Ciutadans p. 46

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
Tram. 412-00004/09
Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari Ciutadans p. 46

Composició de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 412-00005/09
Substitució de diputats p. 46

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 412-00006/09
Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari Ciutadans p. 46
Substitució de diputats p. 46

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Jo-
ventut
Tram. 411-00002/09
Adscripció de diputats del Subgrup Parlamentari Ciutadans p. 47

Composició de la Comissió de Cooperació i Soli-
daritat
Tram. 411-00004/09
Substitució de diputats p. 47

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la posi-
ció de la Generalitat amb relació al Consorci del Palau de la 
Música Catalana
Tram. 354-00001/09
Sol·licitud i tramitació p. 47

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre la situació del servei de rodalia operat per 
Renfe i sobre les mesures adoptades per a garantir-ne el 
funcionament
Tram. 354-00008/09
Sol·licitud i tramitació p. 47

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre la modificació del Pla de millora de la qualitat 
de l’aire
Tram. 354-00014/09
Sol·licitud i tramitació p. 48

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari del Go-
vern davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre 
el canvi de criteri del gabinet jurídic de la Generalitat amb 
relació al cas Palau
Tram. 356-00001/09
Canvi de Comissió tramitadora p. 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Unitària Contra l’Autopista Elèctrica Pe-
nyalba - Montsó - Isona davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre la seva posició amb relació 
a l’avantprojecte de traçat de la línia de molt alta tensió Pe-
nyalba - El Arnedo - Isona
Tram. 356-00005/09
Sol·licitud p. 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Pallars Jus-
sà davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre la seva posició amb relació a l’avantprojecte de traçat 
de la línia de molt alta tensió Penyalba - El Arnedo - Isona
Tram. 356-00006/09
Sol·licitud p. 48

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

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Fa-
mília per a informar sobre els objectius i les actuacions que 
impulsarà el seu departament
Tram. 355-00001/09
Substanciació p. 48

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre els objectius i les actuacions que s’impulsaran des del 
seu departament
Tram. 355-00004/09
Substanciació p. 48

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la consellera de Justícia per a informar sobre els objectius i 
les actuacions que ha d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00005/09
Substanciació p. 49

Sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llen-
gua amb el conseller de Cultura per a informar sobre els 
objectius i les actuacions que ha d’impulsar el seu depar-
tament
Tram. 355-00006/09
Substanciació p. 49

Sessió informativa de la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat per a in-
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formar sobre els objectius i les actuacions que ha d’impulsar 
el seu departament
Tram. 355-00009/09
Substanciació p. 49

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior per a informar sobre els objectius i les 
actuacions que ha d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00010/09
Substanciació p. 49

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals sobre els objectius i les 
actuacions del Departament de la Presidència
Tram. 355-00015/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 49

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exteri-
or i de la Unió Europea amb la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre els 
objectius i les actuacions del Departament de la Presidència
Tram. 355-00016/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 49

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

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana 
de la Competència per a presentar la memòria del 2009
Tram. 359-00002/09
Tramesa a la Comissió p. 49

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la fiscal superior de Catalunya per a presentar la memòria de 
la Fiscalia corresponent al 2009
Tram. 359-00003/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 50

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 6
Convocada per al dia 23 de febrer de 2011 p. 50

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de nomenament d’una ponència conjunta 
per a l’elaboració d’una proposició de llei de transparència i 
accés a la informació pública
Tram. 202-00019/09
Sol·licitud p. 51
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’impuls de les 
activitats dels creuers al port de Sant Carles 
de la Ràpita (Montsià)
Tram. 250-00005/09

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 1760).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
15.02.2011.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’estabilitat pressupostà-
ria i de garantia de l’equilibri financer de la 
Generalitat de Catalunya
Tram. 202-00009/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 22.02.2011 al 07.03.2011).

Finiment del termini: 08.03.2011; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.02.2011.

Proposició de llei de simplificació i raciona-
lització de l’Administració pública de la Ge-
neralitat, en especial de les agències
Tram. 202-00010/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 22.02.2011 al 08.03.2011).

Finiment del termini: 09.03.2011; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.02.2011.

Proposició de llei del recurs de cassació en 
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 22.02.2011 al 08.03.2011).

Finiment del termini: 09.03.2011; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.02.2011.
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es comprèn el referèndum en la competència sobre con-
sultes populars recollida en l’article 122 de l’EAC.

La convocatòria d’una Consulta Popular no referendària 
sobre la reforma de la Diagonal a càrrec de l’Ajuntament 
de Barcelona, entre els dies 10 i 16 de maig de 2010.

La Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars 
per via de referèndum. Aquesta llei ha estat objecte d’un 
recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern Espa-
nyol el 23 de desembre de 2010.

Exposició de motius

L’Estatut de Catalunya, aprovat en referèndum el 18 de 
juny de l’any 2006, atorga en el seu article 122 a la Ge-
neralitat de Catalunya la competència per convocar qual-
sevol tipus de consultes populars. En l’accepció àmplia 
d’aquesta competència per convocar consultes populars, 
el Parlament de Catalunya va entendre que s’incloïa tam-
bé la competència per convocar referèndums, atès que 
els referèndums són una espècie del gènere Consultes 
Populars. Arran d’aquesta interpretació el Parlament de 
Catalunya va aprovar la Llei de consultes populars per 
via de referèndum, que permet la convocatòria de refe-
rèndums també per la via de la iniciativa popular.

El 28 de juny de 2010, però, aquesta competència per 
convocar Referèndums va quedar suprimida de l’Esta-
tut, arran de la publicació de la sentència del Tribunal 
Constitucional espanyol sobre l’Estatut, on s’especifica 
clarament que no es comprèn el referèndum en la compe-
tència sobre consultes populars recollida en l’article 122 
de l’EAC. El govern espanyol ha pres l’acord de presen-
tar recurs d’inconstitucionalitat contra la susdita llei, i 
l’aplicació d’aquesta sentència i la futura a què doni lloc 
el recurs del govern espanyol no permetria a la Generali-
tat convocar referèndums.

Ara bé, la mateixa sentència del TC sobre l’Estatut ha 
deixat incòlume la competència de la Generalitat de Ca-
talunya sobre totes les altres formes de Consultes Popu-
lars que no siguin referendàries. La definició que fa el 
TC sobre els referèndums i la seva diferenciació de les 
consultes populars no referendàries ve recollida en les 
seves sentències 103/2008 d’onze de setembre i contra 
l’Estatut d’Autonomia de 28 de juny de 2010.

En aquest sentit, les Consultes Populars que es puguin 
convocar a l’empara de la present Llei no són referendà-
ries en la mesura que volen copsar l’opinió del col·lectiu 
de persones majors de 16 anys empadronades a qualse-
vol dels municipis de Catalunya, sigui quina sigui la seva 
nacionalitat. Un col·lectiu de persones que, com és noto-
ri, no coincideix en cap cas amb el cos electoral i que, 
per tant, categoritza les Consultes Populars que regulen 
la present Llei com a no referendàries, dins de l’àmbit de 
les competències, que tant l’articulat de l’Estatut com la 
interpretació que en fa la sentència del TC atribueixen a 
la Generalitat de Catalunya.

Un precedent recent de convocatòria d’una Consulta Po-
pular no referendària, ha estat la que entre els dies 10 i 16 
de maig de 2010 va organitzar i convocar l’Ajuntament 
de la ciutat de Barcelona sobre el projecte de modificació 
de l’avinguda Diagonal d’aquesta ciutat. El caràcter no 

Proposició de llei del protectorat respecte 
de les fundacions i associacions d’utilitat 
pública
Tram. 202-00014/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 22.02.2011 al 08.03.2011).

Finiment del termini: 09.03.2011; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.02.2011.

Proposició de llei de declaració d’indepen-
dència de Catalunya
Tram. 202-00015/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 22.02.2011 al 07.03.2011).

Finiment del termini: 08.03.2011; 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.02.2011.

Proposició de llei de consultes populars per 
via no de referèndum
Tram. 202-00017/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 1810 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup de So-
lidaritat Catalana per la Independència, d’acord amb el 
que estableix l’article 22 bis 3 del Reglament del Parla-
ment, presenta la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de consultes populars per 
via  
no de referèndum

Antecedents

L’Estatut de Catalunya, aprovat pel Parlament de Catalu-
nya i posteriorment ratificat en referèndum pel poble de 
Catalunya el 18 de juny de l’any 2006, atorga en el seu 
article 122 a la Generalitat de Catalunya la competència 
per convocar qualsevol tipus de consultes populars.

La Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, 
de 28 de juny de 2010, on s’especifica clarament que no 
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e) Qui insti la convocatòria de la consulta determinarà la 
pregunta, clara, succinta i inequívoca, que s’inclourà al 
Decret de convocatòria.

Article 5. Desenvolupament i realització  
de les consultes populars per via no de 
referèndum

Les consultes regulades en la present Llei es regiran per 
les regles següents: 

a) Iniciativa, competència i responsabilitat

Correspon a la Generalitat la responsabilitat sobre l’or-
ganització, gestió, desenvolupament i govern de la con-
sulta, a través de l’actuació dels òrgans que en cada cas 
en resultin competents.

b) Persones amb dret a participar

Per poder participar en la consulta les persones que en 
tenen dret hauran d’estar empadronades en algun muni-
cipi de Catalunya l’últim dia del trimestre anterior al dia 
de la consulta.

El Cens de Participants es formarà a partir del Padró 
Municipal d’Habitants tancat a la data indicada i contin-
drà la relació dels ciutadans i ciutadanes que reuneixin 
els requisits per participar a la consulta amb les dades 
padronals que s’indiquen, les quals constituiran instru-
ment al servei dels sistemes d’acreditació de la seva iden-
titat en el procés de votació.

La formació i gestió del Cens de Participants correspon-
drà a cada Ajuntament, i contindrà les dades següents: 

– Nom i cognoms.

– Domicili habitual de residencia.

– Sexe.

– Nacionalitat.

– Data de naixement.

– Municipi i província de naixement (pel ciutadans nas-
cuts a l’Estat espanyol).

– País de naixement (pels ciutadans nascuts fora de l’Es-
tat espanyol).

– Document Nacional d’Identitat.

Pels ciutadans estrangers, número de la targeta de resi-
dencia o NIE atorgada per les autoritats espanyoles.

El Cens de Participants serà sotmès al tràmit d’infor-
mació pública pel termini de quinze dies, per tal de que 
totes les persones interessades puguin formular les re-
clamacions i/o peticions de rectificació que considerin 
oportunes. El tràmit d’informació publica s’anunciarà a 
la seu de l’Ajuntament i la consulta del Cens de Partici-
pants es podrà realitzar per mitjans electrònics, de forma 
remota o presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana, 
prèvia identificació dels interessats. Les resolucions es-
timatòries o desestimatòries de les reclamacions seran 
notificades als interessats, sens perjudici de la possibili-
tat de rectificació i notificació de l’actuació en la mateixa 
compareixença del ciutadà en el cas de correccions me-
nors en alguna de les dades.

referendari d’aquesta consulta venia donat precisament 
perquè el col·lectiu del que es volia copsar l’opinió eren 
les persones empadronades a la ciutat majors de 16 anys, 
un col·lectiu no coincident amb el cos electoral, i mitjan-
çant un procediment no electoral, no basat en el cens, 
no gestionat per l’Administració electoral i no assegurat 
amb garanties jurisdiccionals específiques, tal i com es-
tableix la jurisprudència del Tribunal Constitucional per 
considerar com a no referendària una Consulta Popular, 
quan consisteixi en copsar l’opinió de qualsevol col·lectiu 
sobre qualsevol assumpte d’interès públic mitjançant 
qualsevol procediment, distints dels que qualifiquen una 
consulta popular com a referèndum.

Atès que la competència de la Generalitat de Catalunya 
per convocar Consultes Populars ha estat ratificada per 
la sentència sobre l’Estatut del Tribunal Constitucional 
espanyol, i atès que és de gran importància per als po-
ders públics conèixer l’opinió de la ciutadania en relació 
a les qüestions d’especial transcendència, és necessari 
desenvolupar el que queda d’Estatut regulant les consul-
tes populars per via no de referèndum.

Per aquests motius, el Grup Mixt - Solidaritat Catalana 
per la Independència presenta la següent: 

Proposició de llei

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és el règim jurídic, el procedi-
ment, l’acompliment, la regulació i la convocatòria per 
la Generalitat de consultes populars no referendàries per 
copsar l’opinió d’un col·lectiu de persones sobre qualse-
vol assumpte d’interès públic, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 122 de l’Estatut d’autonomia.

Article 2. Pregunta

El Decret de convocatòria contindrà la pregunta, clara, 
succinta i inequívoca. Les persones consultades hauran 
d’escollir entre el sí, el no i el blanc.

Article 3. Col·lectiu de persones consultades

Podran participar en la consulta popular totes les perso-
nes de 16 o més anys el dia de la consulta que estiguin 
empadronades amb l’antelació suficient a algun munici-
pi de Catalunya i que comptin amb Document Nacional 
d’Identitat (DNI) o amb Número d’Identificació d’Es-
tranger (NIE).

Article 4. Convocatòria

La consulta popular per via no de referèndum es convoca-
rà per Decret del Govern de la Generalitat, que haurà de 
convocar-la no més tard de dos mesos després de ser instat: 

a) Pel Govern de la Generalitat.

b) Pel Parlament de Catalunya.

c) Pel 5% dels municipis de Catalunya, que tinguin al-
menys el 5% de la població empadronada de Catalunya 
amb DNI o NIE.

d) Per iniciativa popular d’almenys 50.000 persones de 16 
o més anys empadronades a Catalunya, amb DNI o NIE.



21 de febrer de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 23

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 10

de constar la pregunta i la data de la consulta. El Decret 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i s’ha de difondre per les emissores de ràdio 
i televisió i pels diaris de més divulgació de Catalunya 
dins dels cinc dies naturals següents a la publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També s’ha 
de publicar en els butlletins oficials de les províncies i en 
els taulers d’edictes de tots els ajuntaments de Catalunya. 
La convocatòria ha de contenir els termes de la consulta.

g) Data de la Consulta

La consulta s’ha de celebrar entre els dos mesos i els sis 
mesos posteriors a la data de publicació del decret de 
convocatòria.

h) Decret de convocatòria

El decret de convocatòria ha de contenir: 

a) La pregunta que s’ha de respondre.

b) El dia de la votació.

c) El nomenament dels membres de la Mesa de Segui-
ment i Garanties de Catalunya i de cada municipi.

d) El dia d’inici i la durada de la campanya informativa.

e) Els mitjans materials i personals necessaris per a ce-
lebrar la consulta i els responsables de subministrar-los.

i) Funcions de les Meses de Seguiment i Garanties

Les Meses de Seguiment i Garanties s’han de constituir 
en el termini de quinze dies a partir de la publicació de 
la convocatòria, amb les funcions següents: 

a) Donar, la Mesa de Catalunya, instruccions vinculants 
a les Meses de cada municipi.

b) Assessorar els membres de la comissió promotora de 
la present llei per iniciativa legislativa popular per a fa-
cilitar-los el compliment dels requisits formals i jurídics.

c) Transferir el material necessari per a la celebració de 
la consulta i prestar assessorament tècnic.

d) Resoldre la Mesa de Catalunya, amb caràcter vincu-
lant, les consultes que formulin les Meses de cada muni-
cipi i unificar els criteris interpretatius, i també revocar 
d’ofici o a instància de part les decisions d’aquests òr-
gans.

e) Resoldre els recursos, les queixes i les reclamacions 
que hom li adreci en qualsevol fase de la celebració del 
referèndum.

f) Vetllar pel compliment de la normativa relativa a les 
despeses de finançament de la consulta en el període que 
va de l’aprovació del decret de convocatòria a la declara-
ció dels resultats oficials.

g) Exercir la potestat disciplinària sobre totes les perso-
nes que intervinguin amb caràcter oficial en la celebra-
ció de la consulta i corregir les infraccions si no consti-
tueixen un delicte.

h) Aprovar, la Mesa de Catalunya, les actes de constitu-
ció de les Meses de cada municipi, i aquestes les actes de 
les meses electorals i l’escrutini.

i) Certificar el resultat final de la consulta.

L’alcalde o òrgan en que delegui aprovarà definitivament 
el Cens de Participants i ordenarà la publicació de l’acord 
d’aprovació definitiva en la seu de l’Ajuntament. El Cens de 
Participants aprovat definitivament, que constituirà la rela-
ció de ciutadans empadronats que tenen dret a participar a 
la consulta ciutadana, serà inalterable pel que fa la incor-
poració o baixa de ciutadans. Sí que serà admissible que 
sobre el Cens de Participants definitiu es puguin produir 
rectificacions de dades personals concretes a l’objecte de 
disposar del fitxer de participants el mes depurat possible.

Cada Ajuntament presentarà a la Mesa de Seguiment i 
Garanties de la consulta al municipi un informe sobre el 
procés de formació del Cens de Participants i, en concret, 
del resultat de les reclamacions presentades. Igualment 
s’informarà a la Mesa de qualsevol incidència que es pro-
dueixi en el Cens de Participants a partir de l’aprovació 
definitiva del mateix i fins a la finalització de la consulta.

El Cens de Participants es constituirà en forma de fitxer 
automatitzat que, prèvia tramitació del corresponent ex-
pedient d’aprovació, serà inscrit en el registre de l’Agen-
cia Catalana de Protecció de Dades i serà gestionat amb 
estricta observança i compliment del que disposa la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal.

Tots els Censos de Participants es remetran a la Mesa de 
Seguiment i Garanties de Catalunya.

c) Dia i hora de la consulta

La consulta tindrà lloc entre les 09:00 hores i les 20:00 
hores del dia que estableixi el Decret de convocatòria.

d) Oficines d’Atenció a la Consulta

Els participants disposaran d’un servei d’atenció i su-
port específic de la consulta que, de forma presencial, 
es prestarà en la fase d’exposició al públic del llistat de 
participants en les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC), 
i durant la consulta en els Punts de Consulta Presenci-
al (PCP), que hauran d’establir els Ajuntaments a cada 
municipi, a raó d’un PCP per cada dos mil persones in-
closes al Cens de Participants i per cada barri del mu-
nicipi, com a mínim. També crearan durant el període 
de la consulta un punt centralitzat per resoldre aquelles 
incidències que eventualment puguin produir-se durant 
la seva celebració.

e) Mesa de Seguiment i Garanties

La Mesa de Seguiment i Garanties de la consulta popu-
lar és l’òrgan que té per finalitat, a Catalunya i a cada 
municipi, el control i seguiment del procés, garantint la 
seva fiabilitat, transparència i objectivitat. La Mesa de 
Catalunya estarà integrada per nou membres, i la de cada 
municipi entre tres i set membres. Tots ells seran desig-
nats al Decret de convocatòria de la consulta.

Cada Mesa es constituirà un cop hagi estat publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat el Decret de convocatòria 
de la consulta, en el termini de quinze dies. El mandat de 
cada Mesa finalitzarà als trenta dies de la proclamació 
dels resultats de la consulta.

f) Convocatòria

La convocatòria de la consulta popular correspon al Go-
vern, que l’ha de fer per mitjà d’un Decret en el qual ha 
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4. Les trameses postals de propaganda de la consulta han 
de gaudir de franquícia i servei especial d’acord amb el 
que estableix la normativa electoral.

l) Campanya institucional

A partir de la convocatòria de la consulta i fins a la fina-
lització de la campanya informativa, la Generalitat pot 
fer una campanya institucional per a informar la ciuta-
dania sobre la data de la consulta, el procediment per 
a votar, els requisits i tràmits del vot per correu i el text 
de la pregunta objecte de consulta, sense que es pugui 
influir en cap cas sobre l’orientació del vot.

m) Paperetes

1. La Mesa de Seguiment i Garanties de Catalunya ha 
d’aprovar el model oficial de papereta, que ha de conte-
nir imprès el text de la pregunta, i el model oficial dels 
sobres i les actes que s’han d’utilitzar en la celebració de 
la consulta popular.

2. La papereta ha d’ésser accessible a les persones amb 
discapacitat visual, d’acord amb el que s’estableixi per 
reglament.

n) Votació

1. En la votació s’han d’utilitzar les paperetes oficials, 
d’acord amb el que estableixin el Decret de convocatò-
ria de la consulta i la Mesa de Seguiment i Garanties de 
Catalunya.

2. Són nul·les les paperetes que no s’ajusten al model ofi-
cial, les que susciten dubtes sobre la decisió del votant 
o la votant i les que contenen esmenes, signes o mots 
aliens a la consulta.

3. Es considera vot en blanc el sobre que no conté cap 
papereta. Si el sobre conté més d’una papereta de la ma-
teixa opció, el vot és vàlid. Si el sobre conté paperetes de 
diferents opcions, el vot és nul.

o) Vot per correu

Les persones que prevegin que el dia de la votació no se-
ran a llur localitat poden emetre el vot per correu davant 
la Mesa de Seguiment i Garanties corresponent, d’acord 
amb el que estableix la legislació de règim electoral ge-
neral.

p) Votació i escrutini

La consulta es realitzarà mitjançant un sistema de vota-
ció presencial i garantirà, en tot moment, la identificació 
dels participants, la privacitat, el secret i la seguretat del 
vot. La participació en la consulta es podrà fer de forma 
presencial en qualsevol dels Punts de Consulta Presenci-
al (PCP) habilitats a l’efecte, podent votar les persones 
incloses al Cens de Participants en qualsevol dels PCP 
instal·lats al municipi on consten empadronades, que es-
taran connectats informàticament, de manera que cada 
persona no pugui votar més que una vegada.

Per tal de garantir la plena efectivitat del dret a partici-
par en la consulta, l’Ajuntament posarà a disposició de la 
ciutadania un conjunt de Punts de Consulta Presencial 
(PCP), dotats de personal d’atenció al participant. Els 
PCP disposaran així mateix de la infraestructura neces-
sària per garantir la privacitat i el secret del vot.

j) Informar l’autoritat convocant del resultat de la con-
sulta.

k) Qualsevol altra que les lleis li atribueixin.

Les sessions de la Mesa seran convocades pel President 
d’ofici o a petició de dos vocals.

Per a la correcta celebració de la sessió serà necessària la 
presencia, com a mínim, de la meitat del seus membres. 
En cas d’impossibilitat d’assistència del President, aquest 
podrà delegar en qualsevol dels membres. La Generali-
tat respecte a la Mesa de Catalunya, i cada Ajuntament, 
respecte a la Mesa del municipi, posarà a disposició de 
la Mesa els mitjans personals i materials necessaris per a 
l’exercici de llurs funcions.

Els membres de la Mesa tindran dret a percebre les die-
tes que s’estableixen per assistència efectiva a les sessi-
ons de la Mesa.

Pel compliment de les seves finalitats la Mesa disposarà 
de tota la documentació jurídica i técnica relativa a la 
consulta.

j) Campanya informativa

1. La campanya informativa té per finalitat que la co-
missió promotora de la consulta, si s’escau, i els partits 
polítics expliquin llur posició amb relació a la consulta 
popular.

2. El decret de convocatòria de la consulta fixa la durada 
de la campanya d’informació, que no pot ésser inferior a 
deu dies ni superior a vint. La campanya d’informació fi-
nalitza a les zero hores del dia de celebració de la consulta.

k) Espais informatius als mitjans de comunicació i espais 
públics per a la campanya informativa

1. La comissió promotora de la consulta, si s’escau, i els 
partits polítics amb representació al Parlament, tenen 
dret a utilitzar espais gratuïts per a fer la campanya in-
formativa.

2. Tant la Generalitat com les Diputacions/Vegueries, 
Consells Comarcals i Ajuntaments, han de reservar es-
pais gratuïts perquè s’hi pugui col·locar informació de 
la consulta i han de facilitar locals oficials o espais pú-
blics, també gratuïts, perquè s’hi puguin fer els actes de 
la campanya informativa. Totes les susdites Administra-
cions han de comunicar els dits espais i locals a la Mesa 
de Seguiment i Garanties de Catalunya, i a la Mesa del 
municipi competent, en el termini de deu dies a partir de 
la publicació de la convocatòria.

3. El temps gratuït en els mitjans de comunicació de titu-
laritat pública de què disposa la comissió promotora de 
la consulta, si s’escau, és el que pertoca d’acord amb la 
llei electoral, considerant el percentatge resultant de les 
signatures vàlides obtingudes com si fos el percentatge 
de vots vàlids a què fa referència la dita llei.

La Mesa de Seguiment i Garanties de Catalunya ha d’es-
tablir els criteris per a la distribució del temps gratuït 
en els mitjans de comunicació de titularitat pública ate-
nent criteris d’igualtat d’oportunitats i, subsidiàriament, 
el nombre de vots obtinguts en les darreres eleccions al 
Parlament per cada grup polític amb representació par-
lamentària.
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En els PCP el participant s’identificarà davant el perso-
nal d’atenció i suport amb algun dels documents descrits 
a l’apartat anterior. Verificada la seva identitat i inclusió 
en el cens, li serà facilitat l’accés a l’urna per tal que pu-
gui emetre el seu vot amb garantia de confidencialitat.

A les nou hores del dia fixat per a la votació i un cop 
estesa l’acta de constitució del PCP, s’ha d’iniciar la vo-
tació, que ha de continuar sense interrupció fins a les 
vint hores, seguint les instruccions que doni la Mesa de 
Seguiment i Garanties.

Un cop finalitzada la votació s’ha de fer l’escrutini i es-
tendre’n l’acta, en la qual s’ha d’indicar detalladament 
el nombre d’electors (globalment i per separat els que 
compten amb DNI i els que compten amb NIE), el de 
votants (globalment i per separat els que compten amb 
DNI i els que compten amb NIE), el de vots en blanc, 
el de vots nuls i el de vots de cadascuna de les opcions 
formulades per la pregunta sotmesa a consulta.

Un cop fet l’escrutini i estesa l’acta, el PCP, per mitjà del 
seu president o presidenta, ha de trametre-la a la Mesa de 
Seguiment i Garanties, la qual l’endemà de la votació ha 
de fer l’escrutini general i ha de comunicar el resultat a 
l’autoritat convocant.

Un cop transcorregut un termini de cinc dies des de la 
data de l’escrutini sense que s’hagin produït reclamaci-
ons, la Mesa de Seguiment i Garanties de Catalunya pro-
clama el resultat de la consulta popular i en tramet una 
còpia al president o presidenta de la Generalitat perquè 
sigui publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Si es presenta alguna reclamació contra l’escrutini, s’ha 
de resoldre d’acord amb el que estableix la normativa 
electoral.

q) Recursos

1. Contra els actes administratius de les diferents admi-
nistracions públiques que intervenen en la celebració de 
la consulta popular es pot interposar, si escau, un recurs 
contenciós administratiu.

2. Contra els actes de les Meses de Seguiment i Garan-
ties es pot interposar un recurs contenciós administratiu 
d’acord amb la legislació electoral.

r) Còmput dels terminis

Els terminis indicats en dies per aquesta llei es computen 
com a dies hàbils si no s’especifica altrament. Els ter-
minis indicats en mesos es computen de data a data; en 
aquest cas, si el termini fineix en dia festiu, es considera 
com a dia de finiment el primer dia hàbil següent.

s) Aplicació subsidiària de la normativa electoral

Per a totes les qüestions relatives a la consulta popular 
no regulades per aquesta llei és aplicable la normativa 
electoral.

t) Despeses generades per l’organització de la consulta 
popular

Les despeses generades per l’organització de la consulta 
popular són a càrrec de l’administració convocant.

A cadascun dels barris del municipi, en aquells espais o 
equipaments públics designats per l’Ajuntament, existi-
rà, com a mínim, un PCP. Comptaran amb el personal 
d’atenció al participant i disposaran amb els elements ac-
cessibles a les persones amb discapacitat visual, adaptats 
amb tots els elements específics que facilitin la partici-
pació d’aquest col·lectiu, i en la seva instal·lació en els 
espais o equipaments públics es tindran en compte els 
requisits derivats de la accessibilitat de les persones amb 
discapacitat.

Cadascun dels PCP comptarà amb el personal adient –
en nombre i formació– per atendre els participants du-
rant l’horari de la consulta i facilitar-los el suport que en 
cada cas puguin precisar. Les seves funcions seran les 
següents: 

– Obrir i tancar la mesa de la consulta.

– Sol·licitar al participant el document d’identificació và-
lid que l’acrediti.

– Verificar la certesa de les dades d’identificació del par-
ticipant i la seva inclusió en el cens de la consulta

– Facilitar l’accés a l’urna assegurant la confidencialitat 
del vot.

– Assistir el ciutadà o ciutadana en el momento previ a la 
votació informant-lo, en el seu cas, dels requisits per par-
ticipar-hi i resolent els dubtes que al respecte li puguin 
plantejar. En cap cas però, aquesta assistència podrà 
comportar l’emissió del vot per compte del participant, 
que resta expressament prohibida, ni que sigui a reque-
riment seu.

– Comunicar a la Mesa de Seguiment i Garanties la 
posada en funcionament del PCP i les incidències que 
eventualment es puguin presentar durant la consulta.

– Sol·licitar el suport de segon nivell per fer front a 
aquells dubtes i incidències que depassin el seu àmbit de 
resolució.

– Vetllar per la confidencialitat del vot i per la correcta 
utilització dels mitjans materials adscrits a la consulta.

El personal d’atenció i suport serà nomenat i habilitat ex-
pressament per a l’exercici de les seves funcions en vir-
tut de resolució municipal. Disposarà així mateix d’una 
acreditació personal i haurà d’observar els deures i els 
principis ètics i de conducta aplicables al personal de les 
administracions públiques; en especial, el de guardar el 
secret professional sobre les dades de caràcter personal 
que hagi conegut amb ocasió de la seva actuació.

Aquestes persones podran pertànyer a la plantilla muni-
cipal o ser voluntaris, seran nomenats per l’Ajuntament 
per donar suport a l’organització i celebració de la con-
sulta.

La identificació i autenticació dels participants en els 
PCP es realitzarà davant del personal d’atenció i suport 
a través del DNI, NIE, targeta de residència, carnet de 
conduir, passaport o qualsevol altre admès en dret per 
identificar una persona. No seran vàlids els documents 
no originals, en mal estat o que no incorporin la foto-
grafia del seu titular. L’ús fraudulent i la falsificació 
d’aquests documents, així com la seva temptativa, com-
portarà l’exigència de responsabilitat.
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judici de l’autonomia universitària, la competència sobre 
l’avaluació i el garantiment de la qualitat i de l’excel-
lència de l’ensenyament universitari. Però val a fer una 
petita introspecció per tal de recordar la idea primària de 
creació d’aquesta agència, vinculada a l’acció d’assegu-
rament de la qualitat formativa a Europa.

Al 1996, la Generalitat de Catalunya i les set universitats 
públiques catalanes van constituir el Consorci Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, 
amb els objectius d’avaluació del sistema universitari de 
Catalunya, l’anàlisi dels seus resultats i la proposta de 
mesures de millora dels serveis que presten les universi-
tats públiques catalanes, especialment els de docència i 
recerca i, en definitiva, amb el repte d’impulsar la quali-
tat i la millora continua del sistema.

L’any 2003, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, que 
estableix que la promoció i la garantia de la qualitat de les 
universitats catalanes correspon a les mateixes universi-
tats i al departament competent en matèria d’universitats 
i defineix l’Agència com el principal instrument per a la 
promoció i l’avaluació de la qualitat. La Llei d’universitats 
de Catalunya modifica la configuració jurídica de l’Agèn-
cia, que passa a denominar-se Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya i es presenta sota la 
denominació internacionalment reconeguda d’AQU Cata-
lunya. Passat els anys, el reconeixement internacional re-
força el protagonisme de l’agència catalana en l’avaluació, 
l’acreditació i la certificació de la qualitat en l’àmbit de les 
universitats i dels centres d’educació superior de Catalu-
nya, i també li atorga una capacitat, reconeguda externa-
ment, d’actuació com a agència avaluadora en qualsevol 
país de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior o que 
apliqui els estàndards europeus, sempre que sigui compa-
tible amb les legislacions nacionals corresponents.

Necessitat de la iniciativa

Adaptació de l’Agència als nous escenaris que puguin 
derivar-se de l’evolució de la cultura de la qualitat, que 
afavoreixin la innovació en la docència, en la recerca i 
en la gestió universitària, essent un referent com a crea-
dora de coneixement en aquest àmbit, exportable també 
a altres sectors.

L’AQU Catalunya ha d’esdevenir la institució de referèn-
cia en el manteniment actualitzat dels conceptes de qua-
litat i d’excel·lència que han de caracteritzar el sistema 
universitari de Catalunya present i futur, alineant-se amb 
l’entorn internacional i escoltant amb precisió les neces-
sitats del sector i del conjunt de la societat.

Incidència social

El treball de l’Agència en la demostració internacional 
dels nivells de qualitat i d’excel·lència del sistema uni-
versitari de Catalunya ha de posicionar Catalunya com 
un centre d’atracció de talent, d’innovació i de creació de 
coneixement que contribueixi activament a la creació de 
nous àmbits i espais de progrés social.

Exposició de motius

Aquesta proposició de llei s’articula en 5 capítols. Als 
efectes de la seva simplificació, les referències a la Llei 

Article 6. Consulta per iniciativa popular

S’aplicarà, pel que fa a la comissió promotora, fedataris, 
recollida de signatures i termini per fer-la, allò que dis-
posa la Llei d’iniciativa legislativa popular.

Disposició transitòria. Remissions a la llei 
electoral

Les remissions que aquesta llei fa a la llei electoral, fins 
que no s’aprovi la llei electoral de Catalunya, s’entén que 
es fan a la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim 
electoral general.

Disposició final. Aplicació i desplegament

S’autoritza el Govern per a dictar les disposicions regla-
mentàries que siguin necessàries per a aplicar i desple-
gar aquesta llei.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Alfons López i Tena
Representant del Subgrup de Solidaritat Catalana per la 
Independència

Proposició de llei de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 202-00018/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1897 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 100, 
apartat b, del Reglament del Parlament, presenta la pro-
posició de llei de l’Agència per a la qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, acompanyada de la documen-
tació següent: 

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

– L’exposició de motius 

– El text articulat 

Memòria justificativa de la iniciativa

Competència. Vinculació de l’acció legislativa

L’Agència és l’ens instrumental per desenvolupar la com-
petència sobre l’avaluació i el garantiment de la qualitat 
i de l’excel·lència de l’ensenyament universitari, i també 
del personal docent i investigador.

L’any 2006, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, fa un 
important avenç, a l’atribuir a la Generalitat a l’article 
172.2.f, en matèria d’ensenyament universitari, sens per-
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Proposició de llei de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. Naturalesa

1. L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya és una entitat de dret públic sotmesa a l’or-
denament jurídic privat, amb personalitat jurídica, plena 
capacitat d’obrar i patrimoni propi per al compliment 
dels seus objectius.

2. L’Agència, en l’exercici de les seves funcions, actua 
amb objectivitat i independència, sense rebre instrucci-
ons de les administracions públiques o d’altres instituci-
ons pel que fa a l’acompliment dels seus objectius.

3. L’Agència s’adscriu al departament de l’Administració 
de la Generalitat competent en matèria d’universitats, 
que exerceix el control d’eficàcia i eficiència sobre la 
seva activitat.

Article 2. Missió i objectius

1. La finalitat de l’Agència és promoure i garantir la 
qualitat de l’educació superior, d’acord amb estàndards 
europeus de qualitat, i proporcionar als agents de l’edu-
cació superior els criteris i referents per assolir els mà-
xims estàndards de qualitat en el desenvolupament de les 
seves funcions, tot atenent l’interès que la societat té per 
una educació superior de qualitat.

2. L’Agència té els objectius següents: 

a) L’assegurament extern de la qualitat del sistema uni-
versitari de Catalunya i dels centres d’educació superior.

b) El desenvolupament de la metodologia, de les eines i 
de les propostes, en l’àmbit de la qualitat, que contribu-
eixin a situar el sistema universitari de Catalunya i els 
centres d’educació superior en una posició capdavantera 
a nivell internacional.

Article 3. Funcions

1. Corresponen a l’Agència les funcions següents: 

a) L’avaluació, certificació, auditoria i acreditació de la 
qualitat de les universitats i dels centres d’educació su-
perior.

b) L’avaluació, la certificació, el seguiment i l’acredita-
ció, d’acord amb estàndards internacionals, dels ense-
nyaments conduents a l’obtenció de títols oficials i propis 
que imparteixen les universitats i d’altres centres d’edu-
cació superior.

c) La promoció de l’avaluació i la comparació de criteris 
de qualitat, d’acord amb estàndards internacionals, espe-
cialment pel que fa a la docència, la recerca, la transfe-
rència del coneixement i la gestió.

d) L’emissió de les acreditacions de recerca i recerca 
avançada del professorat agregat i catedràtic, d’acord 
amb la Llei d’universitats de Catalunya.

e) L’emissió dels informes pertinents per a la contra-
ctació de professorat lector i professorat col·laborador, 
d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya.

1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
s’efectuen sota la denominació genèrica «Llei d’universi-
tats de Catalunya».

El capítol 1, relatiu a les disposicions generals, defineix 
l’Agència com a entitat de dret públic sotmesa a dret pri-
vat que actua amb objectivitat i independència; descriu 
els seus objectius i funcions, i els principis d’actuació i 
els valors que ha de seguir d’acord amb els estàndards i 
les directrius internacionals d’assegurament de la quali-
tat. S’amplien les funcions de l’Agència i s’adapten a les 
que desenvolupen les agències d’assegurament extern de 
la qualitat internacionalment actives.

El capítol 2 regula els òrgans de govern i consultius de 
l’Agència, que manté un president o presidenta, un Con-
sell de Direcció i un director o directora i crea, en el 
si del Consell de Direcció, una Comissió Permanent. 
Amb la modificació obrada per aquesta proposició 
de llei, s’estableix un nou organigrama de govern de 
l’Agència, semblant a les agències europees més avan-
çades. Es conjuga de forma més equilibrada la impor-
tància dels components d’expertesa en matèria de qua-
litat a l’ensenyament superior i els de representació de 
les diferents parts actores i grups d’interès que hi estan 
vinculats.

El capítol 3 està referit a l’avaluació, l’acreditació i la 
certificació que són desenvolupades per comissions de 
caràcter permanent, creades pel Consell de Direcció, el 
qual també pot crear comissions específiques per dur a 
terme encàrrecs concrets. En aquest capítol s’aprofun-
deix en la flexibilitat de l’organització de l’Agència pel 
que fa a l’establiment de comissions, d’acord amb les 
prioritats del sistema universitari de Catalunya; tot ate-
nent al fet que el concepte de qualitat té una definició en 
evolució permanent, d’acord amb els nous requeriments 
i exigències del context internacional i de transformació 
de la pròpia societat catalana. Per a l’exercici de les seves 
funcions les comissions avaluadores actuen en els seus 
àmbits respectius amb les garanties adequades d’inde-
pendència, professionalitat i llibertat d’obrar. En aquest 
mateix capítol es crea una Comissió d’Apel·lacions com a 
garantia de seguretat jurídica i objectivitat dels actes que 
dicten les comissions avaluadores.

Al capítol 4, relatiu a l’avaluació i les relacions exter-
nes, es preveu la necessitat que l’Agència sotmeti la 
seva activitat a avaluacions periòdiques de caràcter 
internacional. L’Agència, per al compliment dels seus 
objectius, es relaciona amb altres entitats o òrgans 
d’avaluació amb la finalitat de millorar el seu respectiu 
funcionament.

Al capítol 5, relatiu al règim jurídic, els recursos hu-
mans i els recursos econòmics de l’Agència, se’n defi-
neix el règim jurídic aplicable, el règim d’impugnaci-
ons, els recursos humans, el patrimoni i la contractació, 
els recursos econòmics, el pressupost, la comptabilitat i 
el control financer, tot això tenint present que l’Agència 
és una entitat integrada en el sector públic de la Gene-
ralitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 
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diversitat i la pluralitat en el camp de l’avaluació de la 
qualitat.

c) La cooperació i coordinació amb altres agències i or-
ganismes nacionals i internacionals que tinguin la ma-
teixa finalitat.

d) La potenciació de la participació dels i les estudiants 
en els processos de garantia de la qualitat.

e) L’obertura, receptivitat i integració envers les deman-
des socials, especialment les relacionades amb l’educa-
ció superior.

f) La transparència, entesa com l’accés públic a una 
informació completa, exacta i clara sobre l’activitat de 
l’Agència i la situació del sistema universitari.

g) L’assegurament intern i extern de la qualitat a l’Agèn-
cia.

h) La innovació contínua en metodologies i processos.

i) El treball en xarxa amb el personal i les persones col-
laboradores de l’Agència.

j) L’assegurament de l’expertesa i professionalitat del 
personal i les persones col·laboradores d’AQU Catalunya.

k) L’efectivitat de l’Agència, entesa en el sentit que 
l’Agència comparteix el benefici del coneixement i l’ex-
periència del seu treball amb l’Administració, les univer-
sitats i la resta de la societat i proporciona informació 
que facilita una millor presa de decisions en l’àmbit de 
l’educació superior.

3. L’avaluació de la qualitat, la certificació dels proces-
sos i l’acreditació dels ensenyaments del sistema univer-
sitari de Catalunya s’han d’orientar a llur adequació per-
manent a les demandes socials, als requisits de qualitat 
de formació universitària i a la millora contínua de llurs 
processos, en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Su-
perior.

Capítol 2. Òrgans de govern i consultius

Article 5. Òrgans de govern

El òrgans de govern de l’Agència són els següents: 

a) El president o presidenta.

b) El Consell de Direcció.

c) El director o directora.

Article 6. El president o presidenta

1. El president o presidenta de l’Agència, que també ho 
és del Consell de Direcció i de la seva Comissió Perma-
nent, es nomena pel Govern de la Generalitat, a proposta 
de la persona titular del departament de l’Administració 
de la Generalitat competent en matèria d’universitats, 
d’entre personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit 
acadèmic, per un període de sis anys, sense possibilitat 
de renovació.

2. El president o presidenta es pot cessar pel Govern de 
la Generalitat, a proposta de la persona titular del de-
partament competent en matèria d’universitats, per les 
causes següents: 

f) L’avaluació de l’activitat del personal docent i investi-
gador de les universitats privades i dels centres docents 
adscrits.

g) L’avaluació de l’activitat desenvolupada pel personal 
investigador de les universitats, i la valoració dels mèrits 
individuals del personal docent i investigador, funciona-
ri i contractat, per a l’assignació de retribucions addici-
onals, d’acord amb la Llei d’universitats de Catalunya.

h) L’observació, l’anàlisi i el debat sobre les tendències 
i el desenvolupament nacional i internacional en l’àm-
bit de l’educació superior, així com l’orientació experta 
i l’assessorament que contribueixi a promoure l’excel-
lència dels serveis prestats per les universitats i centres 
d’educació superior.

i) L’elaboració d’informació estadística i d’indicadors so-
bre l’educació superior i la recerca universitària per tal 
de facilitar l’anàlisi de la seva situació i evolució.

j) El proveïment d’informació pública que demostri l’es-
tat de la qualitat i dels processos d’avaluació de la quali-
tat de les universitats i dels centres d’educació superior i 
dels serveis que ofereixen, que contribueixi al rendiment 
de comptes a la societat.

k) La promoció i el desenvolupament de la recerca i la 
innovació sobre els models i els processos d’avaluació, 
de certificació i d’acreditació de la qualitat.

l) La representació internacional del sistema de garantia 
externa de qualitat corresponent al sistema universitari 
de Catalunya i la participació en el desenvolupament de 
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

m) La promoció d’avaluacions temàtiques i el desenvo-
lupament de processos d’avaluació i garantia externa de 
la qualitat.

n) Les tasques que li siguin encarregades pel departa-
ment competent en matèria d’universitats, per les uni-
versitats i pels centres d’educació superior, mitjançant 
conveni.

o) La resta de funcions que li atribueixen les lleis que 
facin referència a l’Agència, els seus estatuts i l’altra nor-
mativa vigent.

2. L’Agència ha d’Informar el Govern i el Parlament de 
Catalunya sobre l’evolució de l’educació superior a Ca-
talunya.

Article 4. Principis d’actuació i valors de 
l’Agència

1. L’Agència actua d’acord amb els principis de compe-
tència científica i tècnica, legalitat, seguretat jurídica i 
independència, i d’acord amb els estàndards i les direc-
trius internacionals d’assegurament de la qualitat.

2. Els valors que guien l’actuació de l’Agència són els 
següents: 

a) L’enfocament europeu en les accions d’integració del 
sistema universitari a l’Espai Europeu d’Educació Supe-
rior.

b) La cooperació amb les universitats i l’Administració 
de la Generalitat per a generar el major valor afegit en 
els seus serveis i activitats. L’Agència té en compte la 
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b) La resta de persones membres del Consell de Direcció 
són nomenades per un període de 3 anys, no renovable.

4. Les persones membres del Consell de Direcció nome-
nades per raó del càrrec que ostenten cessen en la seva 
representació quan cessen en aquest.

5. El Consell de Direcció nomena un secretari o secre-
tària, a proposta del president o presidenta, que actua 
també com a secretari o secretària de la Comissió Per-
manent. Assisteix a les reunions d’aquests òrgans amb 
veu, però sense vot.

6. El Consell de Direcció s’ha de reunir, de manera ordi-
nària, dues vegades l’any, com a mínim. Perquè es pugui 
reunir en sessió extraordinària és necessària la decisió 
del president o presidenta o, almenys, l’acord d’una ter-
cera part de les seves persones membres.

Article 8. La Comissió Permanent del Consell  
de Direcció

1. Dins el Consell de Direcció s’ha de constituir una Co-
missió Permanent que exerceix les funcions que li dele-
gui el Consell de Direcció i les que, si s’escau, li atribu-
eixin els Estatuts de l’Agència.

2. La Comissió Permanent està constituïda per les perso-
nes membres següents: 

a) El president o presidenta.

b) Un rector o rectora d’entre els i les que es preveuen en 
l’apartat b) de l’article 7.2.

c) Un o una estudiant.

d) Una persona destacada de la comunitat acadèmica.

e) Una persona membre d’entre les que es preveuen en 
els apartats c), d) o g) de l’article 7.2.

f) Una persona membre d’entre les que es preveuen a 
l’apartat h) de l’article 7.2.

g) El director o directora de l’Agència.

3. Les persones membres de la Comissió Permanent són 
nomenades pel Consell de Direcció, a proposta del presi-
dent o presidenta de l’Agència, d’entre els seus membres.

4. La Comissió Permanent s’ha de reunir amb la periodi-
citat que determinin els Estatuts de l’Agència.

Article 9. El director o directora

1. El director o directora assumeix la direcció tècnica i 
administrativa de l’Agència i executa els acords del Con-
sell de Direcció i de la Comissió Permanent.

2. El director o directora es designa per la persona titu-
lar del departament de l’Administració de la Generali-
tat competent en matèria d’universitats, a proposta del 
president o presidenta, escoltat el Consell de Direcció, 
per un període de quatre anys prorrogable per una sola 
vegada, d’acord amb els principis de mèrit i capacitat i 
criteris d’idoneïtat i mitjançant un procediment que ga-
ranteixi els principis de publicitat i concurrència.

Article 10. Òrgans consultius

1. Els òrgans consultius de l’Agència són els següents: 

a) Per incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

b) Per condemna a causa de delicte per sentència ferma.

c) Per incompliment greu de les obligacions del càrrec.

d) Per renúncia.

e) Pel transcurs del termini del seu mandat.

3. El president o presidenta se sotmet al règim d’incom-
patibilitats dels alts càrrecs de l’Administració de la Ge-
neralitat.

Article 7. El Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció és l’òrgan superior de govern 
de l’Agència.

2. El Consell de Direcció està constituït per les persones 
membres següents: 

a) El president o presidenta de l’Agència.

b) Tres rectors o rectores en representació de les univer-
sitats públiques catalanes i de la Universitat Oberta de 
Catalunya, amb elecció entre ells i elles.

c) Dos presidents o presidentes dels consells socials de 
les universitats públiques catalanes, amb elecció entre 
ells i elles.

d) Un rector o rectora en representació de les universitats 
privades catalanes, amb elecció entre ells i elles.

e) Dues persones destacades de la comunitat acadèmica 
de les universitats públiques de Catalunya, elegides pel 
Consell Interuniversitari de Catalunya. En el procedi-
ment per a la seva elecció, que ha d’aprovar el Consell 
Interuniversitari de Catalunya, s’ha de preveure l’alter-
nança de la representació de totes les universitats públi-
ques catalanes, així com de tots els àmbits de coneixe-
ment.

f) Dos estudiants o estudiantes elegides pel Consell 
Interuniversitari de Catalunya, entre un estudiant o es-
tudianta de grau i un de postgrau, que formin part dels 
claustres de les universitats públiques catalanes. En el 
procediment per a la seva elecció, que ha d’aprovar el 
Consell Interuniversitari de Catalunya, s’ha de preveure 
l’alternança de la representació de totes les universitats 
públiques catalanes.

g) Dues persones representatives de la societat catala-
na nomenades per la persona titular del departament de 
l’Administració de la Generalitat competent en matèria 
d’universitats, entre personalitats de l’àmbit cívic, cultu-
ral, professional, econòmic, laboral i social.

h) Dues persones del departament de l’Administració de 
la Generalitat competent en matèria d’universitats, no-
menades per la seva persona titular.

i) El director o directora de l’Agència.

3. Les persones membres del Consell de Direcció, a ex-
cepció feta del president o presidenta i del directora o 
directora de l’Agència, es nomenen d’acord amb els pe-
ríodes següents: 

a) Els rectors o rectores, els presidents o presidentes dels 
consells socials i els i les estudiants es nomenen per un 
període de 2 anys, no renovable.
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designar-se pel mateix període, transcorreguts vuit anys 
des de la seva anterior designació.

7. Els presidents o presidentes de les comissions es no-
menen d’entre les seves persones membres pel Consell 
de Direcció, a proposta del president o presidenta de 
l’Agència.

Article 14. La Comissió d’Apel·lacions

1. La Comissió d’Apel·lacions és la comissió encarregada 
de revisar els actes de les comissions d’avaluació, de cer-
tificació i d’acreditació. Les seves resolucions esgoten la 
via administrativa.

2. La Comissió d’Apel·lacions està constituïda per les 
persones membres següents: 

a) Una persona membre del Consell de Direcció, que 
exerceix la presidència de la Comissió.

b) Un nombre no inferior a quatre a determinar pel Con-
sell de Direcció, de persones membres amb prestigi aca-
dèmic, científic o professional i competència tècnica, 
que no pertanyin a cap altra comissió de l’Agència.

3. Les persones membres de la Comissió d’apel·lacions 
són nomenades pel Consell de Direcció, a proposta del 
president o presidenta de l’Àgència, d’acord amb els pe-
ríodes següents: 

a) El president o presidenta de la Comissió es nomena 
pel mateix període que li correspon com a persona mem-
bre del Consell de Direcció.

b) La resta de persones membres es nomenen per un pe-
ríode de quatre anys prorrogables per una sola vegada. 
Les persones membres de la Comissió d’Apel·lacions 
es renoven per meitats cada dos anys, dos mesos abans 
d’expirar el seu període de mandat.

4. Els procediments i el reglament de funcionament 
intern de la Comissió d’Apel·lacions són aprovats pel 
Consell de Direcció, a proposta de la Comissió d’Apel-
lacions, i han de ser públics.

Capítol 4. Avaluació i relacions de l’Agència

Article 15. Avaluació externa de l’Agència

D’acord amb els estàndards i les directrius internacio-
nals per a l’assegurament de la qualitat, l’Agència s’ha de 
sotmetre periòdicament, a proposta del Consell de Di-
recció, a una avaluació externa internacional de la qua-
litat dels serveis que presta adreçada a la seva millora 
constant i al seu reconeixement extern.

Article 16. Relacions externes

1. Per al compliment dels seus objectius i l’exercici de les 
seves funcions, l’Agència es relaciona amb altres entitats 
o òrgans amb funcions d’avaluació en els àmbits de la 
seva competència.

2. Les relacions externes de l’Agència es fonamenten en 
el principi de col·laboració i tenen com a finalitat millo-
rar el funcionament de les respectives entitats o òrgans 
amb funcions d’avaluació.

a) La Comissió Assessora.

b) El Comitè Tècnic Extern.

2. El Consell de Direcció de l’Agència pot acordar la 
constitució d’altres òrgans assessors amb la composició i 
les funcions consultives que determini el propi Consell.

Article 11. La Comissió Assessora

1. La Comissió Assessora és l’òrgan amb funcions de 
consulta i de propostes d’actuació amb l’objectiu de con-
tribuir a la cooperació entre l’Agència i les universitats 
en el desenvolupament de les respectives competències.

2. La Comissió Assessora està formada pels rectors o 
rectores de les universitats públiques catalanes, pel rec-
tor o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, pels 
rectors o rectores de les universitats privades catalanes i 
pels presidents o presidentes dels consells socials.

Article 12. El Comitè Tècnic Extern

1. El Comitè Tècnic Extern és l’òrgan de caràcter consul-
tiu que col·labora amb l’Agència en la definició i millora 
dels procediments i en l’elaboració de propostes d’actu-
ació, amb la finalitat de garantir la qualitat de les activi-
tats de l’Agència, d’acord amb referents internacionals.

2. El Comitè Tècnic Extern està format per persones ex-
pertes nacionals i internacionals de reconegut prestigi, 
nomenades pel Consell de Direcció, a proposta del di-
rector o directora de l’Agència.

Capítol 3. Avaluació, acreditació i certificació

Article 13. Òrgans d’avaluació, acreditació  
i certificació

1. Correspon al Consell de Direcció la creació de les co-
missions d’avaluació, d’acreditació i de certificació de 
caràcter permanent per a l’acompliment de les funcions 
de l’Agència, així com la creació de les comissions espe-
cífiques de caràcter no permanent per al desenvolupa-
ment d’encàrrecs concrets.

2. Les comissions, que actuen amb independència tèc-
nica, aproven les avaluacions que faci l’Agència en llurs 
àmbits respectius.

3. Les directrius generals dels processos d’avaluació, que 
han de ser públiques, són aprovades pel Consell de Di-
recció, escoltades les comissions corresponents, i amb 
l’assessorament del Comitè Tècnic Extern.

4. Els procediments i els reglaments de funcionament 
intern de les comissions són aprovats per les pròpies co-
missions i han de ser públics.

5. Les comissions han d’estar formades per persones de 
reconegut prestigi acadèmic, científic o professional i 
per especialistes en les tasques pròpies de la comissió 
respectiva.

6. Les persones membres de les comissions són nome-
nades pel Consell de Direcció, a proposta del president 
o presidenta de l’Agència, per un període màxim de qua-
tre anys no renovable, sens perjudici que puguin tornar a 
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Article 21. Recursos humans

El personal de l’Agència està format per: 

a) Personal propi, contractat en règim de dret laboral, 
tot respectant els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat.

b) Personal de l’Administració de la Generalitat i de les 
universitats públiques que li puguin ser adscrits, d’acord 
amb la normativa vigent.

Article 22. Patrimoni i contractació

1. Constitueixen el patrimoni de l’Agència els béns i els 
drets que li són adscrits i els béns i els drets propis de 
qualsevol naturalesa que adquireixi o rebi per qualsevol 
títol, els quals han de ser registrats en l’inventari corres-
ponent.

2. Els béns de l’Agència afectats a l’exercici de les seves 
funcions tenen la consideració de domini públic i gau-
deixen de les exempcions tributàries que corresponen als 
béns d’aquesta naturalesa.

3. La gestió del patrimoni de l’Agència està subjecta a 
la normativa reguladora del patrimoni de l’Administració 
de la Generalitat.

4. La contractació de l’Agència es regeix per la normativa 
de contractes del sector públic.

Article 23. Recursos econòmics

Els recursos econòmics de l’Agència són: 

a) Els recursos que se li assignin amb càrrec als pressu-
postos de la Generalitat.

b) Els rendiments procedents dels béns i dels drets propis 
o que tingui adscrits.

c) Els ingressos derivats de l’exercici de la seva activitat.

d) Les subvencions i les donacions d’entitats públiques i 
privades o de particulars.

e) Els crèdits i els préstecs que li siguin concedits, si es-
cau, d’acord amb la normativa vigent.

f) Qualssevol altres que li puguin correspondre.

Article 24. Pressupost, comptabilitat i control 
financer

1. El pressupost de l’Agència és anual i se subjecta a la 
normativa reguladora de les entitats que conformen el 
sector públic de la Generalitat, la normativa reguladora 
de les seves finances públiques i les successives lleis de 
pressupostos.

2. L’Agència ha d’aplicar el Pla de comptabilitat pública 
de la Generalitat.

3. El control de caràcter financer de l’activitat de l’Agèn-
cia es du a terme per mitjà del procediment d’auditoria, 
efectuada d’acord amb la normativa reguladora de les fi-
nances públiques de la Generalitat.

Article 25. Dissolució i modificació

1. La dissolució de l’Agència es produeix per llei, la qual 
ha d’establir el procediment de liquidació i la forma mit-

Capítol 5. Règim jurídic, recursos humans  
i econòmics

Article 17. Règim jurídic

1. L’Agència es regeix per aquesta Llei; per les disposi-
cions reguladores de les entitats que conformen el sec-
tor públic de l’Administració de la Generalitat, pels seus 
Estatuts i per la resta de normativa vigent que li sigui 
d’aplicació.

2. L’Agència sotmet la seva activitat en les relacions ex-
ternes, amb caràcter general, a les normes de dret civil, 
mercantil i laboral que li siguin aplicables. L’Agència 
resta sotmesa al dret públic en els àmbits següents: 

a) El règim de funcionament i d’adopció d’acords dels 
òrgans col·legiats.

b) Les relacions amb l’Administració de la Generalitat, 
amb les universitats públiques i amb altres administraci-
ons i entitats públiques.

c) Els actes d’avaluació, acreditació i certificació i els 
que impliquin l’exercici de potestats públiques.

d) El règim de responsabilitat patrimonial en front les 
persones usuàries.

3. El règim de funcionament i d’adopció d’acords dels 
seus òrgans col·legiats se subjecta a la normativa de l’Ad-
ministració de la Generalitat aplicable als dits òrgans.

Article 18. Contracte programa

Les relacions de l’Agència amb el Govern, mitjançant el 
departament de l’Administració de la Generalitat com-
petent en matèria d’universitats, s’articulen a través d’un 
contracte programa que ha d’incloure, almenys, els ob-
jectius a assolir, el finançament vinculat als resultats ob-
tinguts, així com els instruments de seguiment de la seva 
activitat.

Article 19. Estatuts

1. Els Estatuts de l’Agència són aprovats pel Govern de 
la Generalitat a proposta de la persona titular del depar-
tament competent en matèria d’universitats i a iniciativa 
del Consell de Direcció de l’Agència.

2. Els Estatuts han de determinar, com a mínim, les fun-
cions dels òrgans de govern, l’estructura orgànica i les 
normes de funcionament de l’Agència.

Article 20. Règim d’impugnacions

1. Els actes del Consell de Direcció, de la Comissió Per-
manent i del president o presidenta de l’Agència exhau-
reixen la via administrativa.

2. Els actes del director o directora no exhaureixen la 
via administrativa i poden ser objecte de recurs d’alçada 
davant del president o presidenta de l’Agència.

3. Els actes d’avaluació, d’acreditació i de certificació 
dictats per les comissions avaluadores no exhaureixen la 
via administrativa i poden ser objecte de recurs d’alçada 
davant de la Comissió d’Apel·lacions.
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d’aplicació els estatuts vigents en tot allò que no la con-
tradiguin.

Segona

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva pu-
blicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya.

2. El preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exerci-
ci pressupostari immediatament posterior a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

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

3.10.15. DESIGNACIONS DE SÍNDICS DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment per a elegir quatre síndics de 
la Sindicatura de Comptes
Tram. 282-00001/08

Propostes de candidats
Reg. 2500 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.02.2011

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari So-
cialista i pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 2500)

A la Mesa del Parlament

Els Portaveus dels Grups Parlamentaris sotasignats, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 157.1 del Re-
glament de la Cambra i 20 de la Llei 6/1984, de 5 de 
març, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, pro-
posen als efectes de ser elegits al Ple del dia 23 de febrer, 
com Síndics de la Sindicatura de Comptes, els següents 
candidats: 

– Joan Ignasi Puigdollers i Noblom

– M. Àngels Servat i Pàmies

– Andreu Morillas i Antolin

– Emma Balseiro i Carreiras 

Palau del Parlament, 18 de febrer de 201

Jordi Turull i Negre, GP CiU; Miquel Iceta i Llorens, 
GP Socialista; Enric Millo i Rocher, GP PPC

jançant la qual els òrgans de l’Agència continuen exercint 
provisionalment les funcions fins que la liquidació sigui 
total.

2. La modificació de la naturalesa jurídica de l’Agència 
requereix una llei del Parlament de Catalunya.

Disposicions transitòries

Primera. Adaptació del Consell de Direcció

En el termini màxim de tres mesos a comptar a partir de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Consell de Direcció 
ha d’adaptar llur composició al que estableix l’article 7 
i les persones membres han de ser designades i nome-
nades en aquest termini. Mentrestant resta prorrogat el 
mandat de les persones membres que abans de l’entrada 
en vigor d’aquesta Llei integren el Consell de Direcció.

Segona. Adaptació de les comissions

En el termini màxim de sis mesos a comptar a partir de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, s’han de constituir les 
comissions que han de ser creades d’acord amb el que 
estableix el capítol 3 d’aquesta Llei. Mentrestant, les co-
missions creades per la Llei d’universitats de Catalunya 
continuen vigents i segueixen exercint les seves funci-
ons, d’acord amb els seus procediments i reglaments de 
funcionament intern.

Tercera. Primera renovació de la Comissió 
d’Apel·lacions

La primera renovació de la Comissió d’Apel·lacions s’ha 
de produir en el termini de quatre anys a comptar des de 
l’endemà de la seva constitució.

Quarta. Mandat del president o presidenta  
de l’Agència

El president o presidenta de l’Agència que exerceixi les 
seves funcions a l’entrada en vigor d’aquesta llei exer-
ceix el seu càrrec fins que expiri el mandat per al qual 
va ser nomenat o nomenada i continua en funcions fins a 
l’elecció d’un nou president o presidenta. Pot ser reelegit 
o reelegida de forma immediata per a un nou mandat de 
sis anys.

Disposició derogatòria

A l’entrada en vigor d’aquesta llei, resten derogats els 
capítols II i III del títol VII de la Llei d’universitats de 
Catalunya.

Disposicions finals 

Primera

Els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya aprovats pel Decret 93/2003, 
d’1 d’abril (DOGC núm. 3862, 10.4.2003), han de ser 
adaptats al que estableix aquesta llei en el termini mà-
xim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la data 
de constitució del Consell de Direcció. Mentrestant, són 
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Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 2494)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 157 del Reglament del Parlament en relació al pro-
cediment per a l’elecció de càrrecs públics comunica les 
candidatures, com a membres del Consell Assessor de 
RTVE a Catalunya, s’adjunten els currículums correspo-
nents, per a la sessió del Ple del dia 23 de febrer de 2011.

– Jordi Bosch i Sala

– Sílvia Cànovas i García

– Natàlia Molero i Lloret

– Joaquima Mis i Cabeza

– Josep M. Tarruell i Llurba

– Àlex Mañé i Magrí

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

N. de la R.: Els currículums dels candidats poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 2499)

A la Mesa del Parlament

D’acord amb allò que disposa el Reglament del Parla-
ment de Catalunya i el Decret 198/1982, de 7 de juliol, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora del 
Consell Assessor de RTVE a Catalunya, el Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya proposa la de-
signació dels següents membres de l’esmentat organisme

– Sr. José Antonio Gilabert Delgado

– Sr. Pere Calviño i Carmona

Adjuntem a aquest escrit les dades corresponents als 
currículums dels candidats Sr. Calviño i Carmona i Sr. 
Gilabert i Delgado.

Atentament,

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu

N. de la R.: Els currículums dels candidats poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a elegir tretze membres del 
Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espa-
nyola a Catalunya
Tram. 284-00002/09

Propostes de candidats
Reg. 2481, 2482, 2494, 2499 i 2511 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 18.02.2011

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 2481)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 157.1 del Reglament del Par-
lament, proposa al Sr. Sergi Sol i Bros com a membre 
del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a 
Catalunya (N. T. 284-00002/09), del qual s’adjunta un 
currículum vitae.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

N. de la R.: El currículum del candidat pot ésser consul-
tat a l’Arxiu del Parlament.

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 2482)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, segons el que determina l’article 6 del Decret 
198/1982, del 7 de juliol, que aprova el text refós de la 
Llei reguladora del Consell Assessor de RTVE, així com 
el que estableix l’article 157 del Reglament el Parlament 
de Catalunya, proposa com a membres del Consell As-
sessor de RTVE a: 

– Salvador Coromina i Romagosa

– Montserrat Nebot i Roig

– Antoni Llevot i Lloret

Per donar compliment del que disposa l’article 157 del 
Reglament del Parlament, s’adjunten els currículums del 
Sr. Salvador Coromina i Romagosa, la Sra. Montserrat 
Nebot i Roig i el Sr. Antoni Llevot i Lloret.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

N. de la R.: Els currículums dels candidats poden ésser 
consultats a l’Arxiu del Parlament.
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Proposta de resolució sobre la intercessió 
en el conflicte de la línia de molt alta tensió 
entre Penyalba i Isona i l’aturada de la trami-
tació de l’avantprojecte
Tram. 250-00016/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
places residencials per a la gent gran a l’Alt 
Penedès i sobre la construcció d’una resi-
dència per a la gent gran a Vilafranca del 
Penedès
Tram. 250-00017/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de candidat presentada pel Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa (reg. 2511)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (ICV-EUiA) d’acord amb allò que preveu l’ar-
ticle 157 del Reglament de la Cambra, designa el senyor 
Josep Altayó i Morral com a membre del Consell Asses-
sor de RTVE a Catalunya.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució de rebuig de les sen-
tències del Tribunal Suprem amb relació al 
sistema d’immersió lingüística i sobre la de-
fensa d’aquest sistema d’acord amb la Llei 
12/2009, d’educació
Tram. 250-00015/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.
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Proposta de resolució sobre la reducció de 
la circulació de vehicles pesants els dies 
festius
Tram. 250-00020/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
les carreteres N-141 i C-63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00021/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre la presentació 
d’un projecte de codi d’ètica policial
Tram. 250-00018/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’estudi de la vi-
abilitat que els trens AVE i Avant s’aturin a 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00019/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.
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Proposta de resolució sobre la redacció bi-
lingüe de les notificacions per sancions de 
trànsit
Tram. 250-00024/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’un pla de millorament de l’estació 
de tren de Lavern-Subirats (Alt Penedès)
Tram. 250-00025/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la vigilància a la xarxa viària
Tram. 250-00022/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat específica dels Mossos d’Es-
quadra per als delictes contra els vehicles 
de transport de mercaderies per carretera
Tram. 250-00023/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.
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Proposta de resolució sobre la neteja de les 
vies del tren
Tram. 250-00028/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre la neteja de les 
vies del tren i de les instal·lacions ferrovià-
ries de l’estació de Renfe del Vendrell (Baix 
Penedès)
Tram. 250-00029/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
les tramitacions i l’execució del projecte de 
desdoblament de la carretera C-55 entre 
Castellbell i el Vilar i Manresa
Tram. 250-00026/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’anul·lació de 
la mesura relativa a la limitació de velocitat 
a les vies d’accés a Barcelona
Tram. 250-00027/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.
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Proposta de resolució sobre la idoneïtat de 
l’emplaçament proposat per a la construc-
ció d’un aeroport corporatiu i empresarial a 
Igualada i Òdena (Anoia) i sobre la concre-
ció dels terminis d’execució
Tram. 250-00032/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’arribada de la 
línia 1 del metro a l’estació intermodal del 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00034/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del 
servei Sanitat Respon
Tram. 250-00030/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la persecució de la venda il·legal al carrer
Tram. 250-00031/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.
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Proposta de resolució sobre la inclusió del 
delta del Llobregat a la llista de zones humi-
des de la Convenció de Ramsar
Tram. 250-00037/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’arxivament 
dels expedients sancionadors oberts per 
haver infringit la prohibició de superar els 80 
km als accessos a l’àrea metropolitana de 
Barcelona
Tram. 250-00038/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre el foment de 
l’ús de les energies renovables
Tram. 250-00035/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre el futur dels 
treballadors de la planta de Yamaha a Pa-
lau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 250-00036/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.
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Proposta de resolució sobre les reformes le-
gals per a prohibir la utilització de peces de 
vestir que impedeixin la identificació i la co-
municació visual en llocs públics
Tram. 250-00041/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre la supressió de 
les limitacions de la velocitat als accessos a 
Barcelona
Tram. 250-00042/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del segon centre d’atenció pri-
mària a Vilafranca del Penedès (Alt Pene-
dès)
Tram. 250-00039/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels serveis ferroviaris de la línia 4 de roda-
lia amb la implantació de trens semidirectes 
entre la comarca de l’Alt Penedès i Barce-
lona
Tram. 250-00045/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’augment dels 
serveis de tren de rodalia de la línia 4 entre 
Sant Vicenç de Calders, Vilafranca del Pe-
nedès i Barcelona
Tram. 250-00046/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
del servei de trens Avant entre Lleida i Sa-
ragossa, l’increment d’aquest servei amb 
trens nocturns des de Barcelona i la crea-
ció de títols de transport multiviatge per als 
usuaris dels trens AVE i Avant
Tram. 250-00043/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre la limitació del 
desplaçament a exercicis posteriors de des-
peses meritades el 2011 i sobre la correc-
ció de les despeses anteriors imputades a 
l’exercici 2011
Tram. 250-00044/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.
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Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’institut del barri 
de Cappont, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-00049/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’efectius dels Mossos d’Esquadra a l’àrea 
bàsica policial Segrià - Garrigues - Pla d’Ur-
gell
Tram. 250-00050/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació 
dels serveis ferroviaris de la línia 4 de roda-
lia amb la implantació de trens semidirectes 
entre Manresa i Barcelona
Tram. 250-00047/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

Proposta de resolució sobre la reconversió 
de l’Escola Jacint Verdaguer, de Canovelles 
(Vallès Oriental), en un institut escola
Tram. 250-00048/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Univer-
sitats.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.02.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.02.2011 al 02.03.2011).

Finiment del termini: 03.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.
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Proposta de resolució sobre el restabliment 
de les línies de subvenció per a famílies i 
ajuntaments per a les activitats de la setma-
na de vacances dels mesos de febrer i març
Tram. 250-00051/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 1544 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del grup parlamentari 
d’ICV-EUiA, d’acord amb el que preveu els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra, presenta la següent 
proposta de resolució: 

Exposició de motius

En el marc del que disposa l’article 54.1 de la Llei d’Edu-
cació de Catalunya (LEC), el govern de la Generalitat 
va aprovar un calendari escolar pel curs 2010/2011 que 
preveia la realització d’una setmana de vacances entre 
febrer i març: del 28 de febrer al 4 de març o del 7 a l’11 
de març.

Amb aquest canvi en el nou calendari, es posava en pràc-
tica la proposta que s’apuntava com a pedagògicament 
idònia tal i com el propi Consell Escolar de Catalunya 
dictaminava.

El Govern de la Generalitat va obrir una línia de subven-
cions a les AMPA i una pels ajuntaments, per a contri-
buir al finançament de les activitats que es realitzessin 
en el programa d’«Escoles obertes» pel període de les 
vacances de febre-març, tal i com es venia fent pels dies 
laborables de setembre, abans de l’inici de curs i pels 
dies laborables de juny, acabat el curs.

Les dues línies de subvencions obertes van ser apro-
vades i publicades en el DOGC, a través de l’Ordre 
EDU/123/2010 de l’1 de març de 2010 (DOGC núm. 
5582 publicat el 8/03/2010).

Entre l’1 i el 29 d’octubre de 2010, famílies i ajuntaments 
van tenir la oportunitat de presentar la sol·licitud de les 
ajudes per ajudar a sufragar les activitats previstes du-
rant aquella setmana de vacances.

Amb data 14 de gener de 2011 la consellera d’Ensenya-
ment va anunciar que les ajudes previstes per aquest con-
cepte quedaven retallades.

Tenint en compte que la LEC estableix que cal incre-
mentar les partides pressupostàries en educació fins 
acostar la despesa al 6% del PIB.

Tenint en compte que les famílies i les AMPA, els ajun-
taments, empreses i associacions, han fet la previsió de 
les activitats de la setmana de vacances de febrer-març 
comptant amb la previsió d’unes ajudes anunciades i 
convocades.

El GP d’ICV-EUiA presenta la següent proposta de re-
solució: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a restablir 
les dues línies de subvencions previstes de suport a les 
famílies i als ajuntaments, per a sufragar les activitats ja 
previstes en el marc de la setmana de vacances de febrer-
març.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis
Portaveu 

Proposta de resolució sobre la participació 
dels trabucaires en esdeveniments popu-
lars i sobre la negociació del contingut del 
projecte de reial decret del reglament d’ar-
mes
Tram. 250-00052/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 1605 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenta la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

El passat diumenge 6 de febrer Òmnium Cultural del 
Voltreganès va organitzar la commemoració històrica 
sobre els fets de la Gleva de 1714, en què un escamot 
de 120 soldats austriacistes van ser assassinats a l’entorn 
del Santuari de La Gleva el febrer de 1714 quan intenta-
ven dificultar l’arribada de provisions a les tropes borbò-
niques que assetjaven Barcelona.

En el decurs de l’acte hi havia previst de fer unes salves 
de trabuc d’honor, que la delegació del Govern espanyol 
a Catalunya va prohibir al·legant un informe de la Guàr-
dia Civil per qual aquestes armes només es podien fer 
servir en festes tradicionals i que aquesta commemora-
ció no ho era.

Tant la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya com 
els organitzadors han discrepat frontalment d’aquesta 
decisió i els criteris emparats en una normativa estatal 
no adequada a la realitat catalana, que impedeixen que 
trabucaires participin en una celebració històrica o en 
un acte popular i que la decisió sobre aquesta qüestió 
depengui d’un informe de la Guàrdia Civil.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a regular les condicions d’ha-
bitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habi-
tabilitat
Tram. 250-00053/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1630 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Jordi Cornet i 
Serra, Pere Calbó i Roca, Josep Llobet Navarro, Dipu-
tats, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 i 146 
del Reglament de la Cambra presenta la següent propos-
ta de resolució per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de territori i sostenibilitat: 

Exposició de motius

El Decret 55/2009, de 7 d’abril, regula les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. 
En el seu article 4 es detallen els «Estàndard de super-
fície per persona i llindar màxim d’ocupació dels habi-
tatges»

Segons aquest article, «De conformitat amb el que 
preveu la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, la sobreocupació constitueix una utilització 
anòmala dels habitatges i un incompliment de la funció 
social de la propietat.» A fi de determinar l’existència 
dels supòsits de sobreocupació que preveuen els articles 
5.2.c) i 41.1.b) en relació amb l’article 3.e) de la Llei es-
mentada, es fixa un estàndard mínim de superfície en 
els habitatges que resulta de l’aplicació dels paràmetres 
següents: 

SU = Superfície útil mínima en m².
N = Nombre de persones del programa.

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya lamenta la prohibició de la 
participació dels trabucaires en la commemoració el dia 
6 de febrer de 2011 dels fets de la Gleva de 1714.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat que: 

a. Per mitjà dels departaments corresponents o, en qual-
sevol cas, de les delegacions territorials, intervingui en 
la presa de decisions al respecte amb el criteri de perme-
tre la participació d’elements de cultura popular com els 
trabucaires en esdeveniments populars com l’organitzat 
per commemorar el fets de la Gleva de 1714 o d’altres 
que s’organitzin.

b. Negociï el contingut del projecte de Reial Decret de 
Reglamento d’Armes, transposició de la directiva euro-
pea que estableix un nou marc regulador de la tinença i 
ús d’armes de foc, d’acord amb l’article 113 de l’Estatut i 
les competències regulades en els articles 119, 127, 141 i 
164 i amb les organitzacions catalanes dels diversos sec-
tors afectats.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

N 2 3 4 5 6 7 8 9 N
SU 20 30 40 48 56 64 72 80 8 + 8N

Seguint aquest paràmetres, l’Ajuntament de Barcelona 
ha reconegut que al gener de 2010 hi havia a la ciutat 
241.900 habitat amb 6-10 persones, 18.848 habitatges 
amb 11-15 persones, 979 habitatges amb 16-20 persones 
i 90 habitatges amb 21-30 persones. Pel que és necessari 
millorar i incrementar la coordinació entre la Generali-
tat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per tal de 
donar compliment de la normativa i evitar situacions de 
sobreocupació en els habitatges.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a elaborar i aprovar, conjuntament amb l’Ajuntament 

de Barcelona, un Pla que garanteixi una inspecció efec-
tiva dels habitatges de la ciutat de Barcelona per lluitar 
contra la sobreocupació dels mateixos, tot facilitant la 
coordinació i l’actuació conjunta dels Mossos d’Esqua-
dra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, per tal de donar 
compliment als paràmetres establerts al Decret 55/2009, 
de 7 d’abril, que regula les condicions d’habitabilitat dels 
habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Jordi Cornet i Ser-
ra, Pere Calbó i Roca, Josep Llobet Navarro, diputats
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Proposta de resolució sobre la implantació 
del servei d’atenció i assistència a viatgers 
amb mobilitat reduïda Atendo a les estaci-
ons de rodalia de Barcelona
Tram. 250-00054/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1631 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millor i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Jordi Cornet i 
Serra, Dolors Montserrat i Culleré i Pere Calbó i Roca 
diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb allò que preveuen els articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
Proposta de resolució per tal que sigui substanciada a la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat: 

Exposició de motius

L’1 de gener de 2010, el Govern de la Generalitat va assu-
mir el servei de rodalies de la ciutat de Barcelona. Aquest 
desitjat traspàs del servei de rodalies no ha comportat fins 
ara millores significatives en el servei.

Un dels serveis que es venia prestant darrerament per 
part de RENFE és el d’atenció a les persones usuàries 
que necessiten atenció o ajuda pel fet de patir algun tipus 
de discapacitat (servei Atendo).

Aquest servei, es ve prestant de manera permanent a les 
estacions de Sants, França, Girona, Lleida, Tarragona i 
Camp de Tarragona i de forma puntual en les estacions 
de Port Bou, Figueres, Flaçà, L’Aldea-Amposta, Torre-
dembarra, Reus i Tortosa, estacions aquestes últimes que 
resten al marge del servei de rodalies ja que tenen ser-
veis regionals o de llarg recorregut.

En canvi, importants estacions de rodalies de Barcelona, 
com poden ser les estacions de Plaça Catalunya, Passeig 
de Gràcia, Clot o Sant Andreu, no disposen de cap servei 
per atendre les necessitats de mobilitat de les persones amb 
discapacitat. Altres estacions importants de les rodalies de 
Barcelona amb gran moviment de persones com l’estació 
de l’Aeroport del Prat, tampoc no disposa del servei Atendo.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que ateses les seves competències en la gestió 
dels serveis de rodalies de Barcelona, implanti el servei 
d’atenció i ajuda a les persones amb mobilitat reduïda 
(Atendo) a totes les estacions de rodalies de la ciutat de 
Barcelona, així com en les principals estacions de roda-
lies de la xarxa de Barcelona.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo, portaveu; Jordi Cornet, Dolors Mont-
serrat, Pere Calbó, diputats

Proposta de resolució sobre l’increment 
d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra i 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la instal-
lació d’oficines mòbils del Cos de Mossos 
d’Esquadra i la vigilància dels mitjans pú-
blics de transport a les zones de gran aflu-
ència turística
Tram. 250-00055/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 1632 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Jordi Cornet i 
Serra i Pere Calbó i Roca, diputats, d’acord amb allò que 
preveuen els articles 145 i 146 del Reglament de la Cam-
bra presenta la següent Proposta de resolució per tal que 
sigui substanciada en la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Al arribar la temporada d’estiu, Catalunya i especialment 
la ciutat de Barcelona, reben un gran nombre de turistes 
estrangers que visiten la ciutat. Aquests turistes des de 
que aterren a l’aeroport o entren per les nostres fronteres 
son objecte de robatoris per delinqüents habituals. So-
vint, només baixar de l’avió, ja són objecte de robatori al 
mateix aeroport per delinqüents que se n’aprofiten dels 
descuits dels viatgers.

Els turistes que visiten la ciutat de Barcelona s’han in-
crementat considerablement en els darrers anys. El nom-
bre de turistes que visiten la ciutat de Barcelona, tot i 
la crisi econòmica, superarà els set milions de visitants 
enguany.

Aquests turistes es concentren en una sèrie d’espais i 
recorreguts turístics de gran afluència a la ciutat: la Sa-
grada Família, la Rambla, el Parc Güell, el barri Gòtic, 
el Museu Picasso, l’estadi del FC: Barcelona, les platges 
de la ciutat, el Passeig de Gràcia i molts altres indrets. 
En aquests espais, la gran afluència de turistes i les aglo-
meracions serveixen de cobertura per que actuïn amb 
total impunitat les bandes i carteristes que amb les seves 
accions contribueixen a deteriorar la imatge turística de 
la ciutat. El mateix transport públic i especialment les 
parades del bus turístic són lloc preferent d’actuació dels 
delinqüents.

Aquests delinqüents actuen amb total impunitat davant 
l’absència de suficient vigilància per part de la policia i 
la guàrdia urbana i aprofitant-se de la desorientació dels 
turistes en que es troben en un país estranger, sense do-
cumentació, diners, ni saber on dirigir-se.

Les zones de gran afluència de turistes necessiten d’uns 
vigilància addicional coordinada entre els Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona i la presència 
d’oficines mòbils de denuncies per tal d’atendre als turis-
tes que han patit robatoris.

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



21 de febrer de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 23

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 33

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a implantar mesures de reforç de la seguretat ciu-
tadana als espais i recorreguts turístics de gran afluència 
de la ciutat de Barcelona que incorporin: 

1. L’increment de les patrulles d’agents dels Mossos 
d’Esquadra en coordinació amb la Guàrdia Urbana de 
Barcelona en les zones de gran afluència turística de la 
ciutat.

2. La instal·lació d’oficines mòbils de denúncies dels 
Mossos d’Esquadra en les immediacions dels llocs de 
gran afluència turística.

3. L’increment de la vigilància en els mitjans de trans-
port públic com el metro i l’autobús i especialment en les 
immediacions de les parades del bus turístic i les estaci-
ons de tren i l’aeroport.

Palau del Parlament, 19 de gener de 2011

Josep Enric Millo, portaveu; Jordi Cornet, Pere Calbó, 
diputats

Proposta de resolució sobre la reconside-
ració de l’ajornament del projecte del nou 
Hospital Josep Trueta, de Girona, fins al 
2013
Tram. 250-00056/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 1683 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre l’hospital Josep 
Trueta de Girona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut.

Exposició de motius

A l’abril de l’any 2008 es va fer la presentació del projec-
te del nou hospital Josep Trueta, amb una previsió inicial 
de començar les obres en el període comprès entre finals 
de l’any 2009 i principis de l’any 2010, i una data de fina-
lització d’obres per a l’any 2012.

Aquest projecte inicial ha patit reiterats endarreriments. 
El mes de setembre de 2010 es presentava públicament 
un nou calendari i un projecte bàsic per començar els 
treballs, que haurien d’estar acabats entre l’any 2015 i 
l’any 2016.

En aquest projecte bàsic el nou centre hospitalari tindria 
95000m2 –una superfície que dobla l’actual–, augmen-

tant el nombre de sales de consulta i d’operacions, i la 
confortabilitat tant pels usuaris i usuàries, com pels pro-
fessionals.

Es tracta d’un hospital de referència per a totes les co-
marques gironines, amb un projecte que va més enllà 
dels serveis sanitaris, ja que també s’havia de convertir 
en un centre de referència formativa i d’investigació vin-
culat a la futura facultat de medicina –que segons la in-
formació de què disposa la rectora de l’UdeGi, no pateix 
cap ajornament en la seva construcció.

Aquest nou endarreriment pot provocar una situació de 
desavantatge en relació a la resta d’hospitals de titularitat 
pública.

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

Proposta de resolució

Reconsiderar la decisió de tornar a ajornar el projecte del 
nou hospital Josep Trueta fins a l’any 2013, de manera 
que es posi en marxa durant l’any 2011 el projecte exe-
cutiu, tot concretant les característiques específiques del 
centre i el calendari d’execució.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la presentació 
del projecte de construcció de la nova car-
retera N-141 de Salt a Anglès
Tram. 250-00057/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 1684 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre la nova carretera 
N-141 de Salt a Anglès, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’any 2009 el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’es-
tudi informatiu del condicionament de la carretera N-141 
i la C-63 entre Salt i Amer, restant per definir les vari-
ants de Bescanó i Amer.

La carretera N-141 de Salt fins a Anglès és una via d’un 
carril per sentit de circulació, sense vorals i amb un tra-
çat força sinuós. La intensitat mitjana diària de trànsit 
se situa prop dels 7.000 vehicles, amb un elevat percen-
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tatge de camions vinculats a les explotacions d’àrids i 
amb problemes endèmics per a creuar la travessera del 
municipi de Bescanó.

La carretera és coneguda popularment com «la carretera 
de la vergonya» i és una demanda reiterada del territo-
ri afectat, doncs la seva ampliació i millora suposa una 
necessitat principal per al desenvolupament econòmic i 
l’increment en la qualitat de vida de la zona.

Les previsions per a l’execució de la nova carretera eren 
de redactar el projecte constructiu durant l’any 2011 i la 
possibilitat d’iniciar les obres el 2012.

Aquestes previsions van ser informades als alcaldes dels 
municipis afectats.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat: 

1. Que en el termini de 3 mesos concreti i presenti el 
projecte constructiu de la nova carretera N-141 de Salt 
a Anglès.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del projecte de l’Institut Escola de Navàs 
(Bages) per al curs 2011-2012
Tram. 250-00058/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 1711 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent so-
bre l’institut escola de Navàs, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Departament d’Educació es va comprometre la le-
gislatura passada per mitjà d’un acord per escrit amb 
l’Ajuntament de Navàs, la direcció de l’escola Sant Jor-
di i l’AMPA que s’incorporarien a l’escola dos grups de 
primer d’ESO el curs 2011-2012, després de quatre anys 
de reivindicacions al municipi atès que les famílies que 
volen dur els fills i filles a la pública s’han de desplaçar a 
Puig-reig o a Sallent.

Amb l’objectiu final de construir un edifici destinat a 
l’ESO en una reserva de sòl prevista en el pla urbanístic, 
el compromís del Departament va ser d’instal·lar mòduls 
en uns terrenys cedits per l’Ajuntament perquè estigues-
sin a punt al setembre perquè es posés en marxa el pro-
jecte d’institut escola.

Els instituts escola permeten que l’alumnat pugui cur-
sar en un mateix centre l’educació primària i l’educació 
secundària obligatòria, atenent a les demandes familiars 
perquè els fills i filles completin l’educació obligatòria 
sense haver de canviar de centre, oferint més garanties 
d’èxit educatiu de l’alumnat mantenint un únic projecte 
educatiu de centre. El model d’institut escola aporta una 
millora de la coherència pedagògica entre primària i se-
cundària, un enriquiment dels equips docents i un segui-
ment més continuat del treball amb les famílies, a més 
d’una optimització dels recursos en municipis mitjans.

Coincidint amb l’imminent obertura de la preinscripció 
per al curs 2011-2012, el Departament d’Ensenyament ha 
comunicat a l’Ajuntament que no hi haurà institut escola, 
malgrat tenir ja també el codi de centre assignat, amb el 
corresponent desconcert de les famílies i dels signants 
de l’acord.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reconsiderar d’immediat la decisió de revocar 
l’acord per disposar d’un institut escola a Navàs per al 
curs 2011-2012.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del projecte de l’Institut Escola de Manlleu 
(Osona) per al curs 2011-2012
Tram. 250-00059/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 1712 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
sobre l’institut escola de Manlleu, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universi-
tats.
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Exposició de motius

El Departament d’Educació va signar un conveni amb 
l’Ajuntament de Manlleu pel qual s’implantaria un insti-
tut escola a la ciutat que continuaria l’oferta de l’escola 
Puig Agut del barri de l’Erm amb dues línies d’ESO a 
partir del curs 2011-2012. Per iniciar aquestes dues línies 
no cal construir cap nou edifici atès que poden impar-
tir-se en les aules de primària de l’escola.

Els instituts escola permeten que l’alumnat pugui cur-
sar en un mateix centre l’educació primària i l’educació 
secundària obligatòria, atenent a les demandes familiars 
perquè els fills i filles completin l’educació obligatòria 
sense haver de canviar de centre, oferint més garanties 
d’èxit educatiu de l’alumnat mantenint un únic projecte 
educatiu de centre. El model d’institut escola aporta una 
millora de la coherència pedagògica entre primària i se-
cundària, un enriquiment dels equips docents i un segui-
ment més continuat del treball amb les famílies, a més 
d’una optimització dels recursos en municipis mitjans.

A la ciutat de Manlleu hi haurà un augment de la deman-
da de places de secundària el curs 2011-2012 i la posada 
en marxa de l’institut escola representarà una optimitza-
ció territorial de l’ESO al municipi, ja que actualment 
l’oferta pública d’ensenyament secundari està concentra-
da al barri de Gràcia, situat just a l’altra banda de la ciu-
tat on està previst, cosa que, a més, propicia l’absentisme 
escolar.

En el cas del barri de l’Erm de Manlleu, on s’ubicaria el 
centre, l’aposta per l’institut escola s’inscriu en el procés 
de transformació del barri per donar resposta als proble-
mes socials, econòmics i urbanístics detectats, connec-
tar-lo a la resta de Manlleu i millorar la qualitat de vida 
i la convivència dels manlleuencs mitjançant actuacions 
en l’habitatge, l’espai públic i els equipaments, i també 
a través de programes de desenvolupament social i eco-
nòmic.

Coincidint amb l’imminent obertura de la preinscripció 
per al curs 2011-2012, el Departament d’Ensenyament ha 
comunicat a l’Ajuntament que no hi haurà institut escola, 
malgrat tenir ja també el codi de centre assignat, amb 
el corresponent desconcert de les famílies i de l’Ajunta-
ment.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reconsiderar d’immediat la decisió de revocar 
l’acord per disposar d’un institut escola a Manlleu per al 
curs 2011-2012.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del projecte executiu del nou Hospital Ver-
ge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), per 
al 2011
Tram. 250-00060/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 1729 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Sergi de los Rios i Mar-
tínez, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El 14 d’agost de l’any 2006 la Consellera de Salut anun-
ciava a Tortosa la construcció d’un nou centre hospitalari 
que substituiria l’actual Hospital de Tortosa Verge de la 
Cinta, amb més de 35 anys d’història. Aquesta «decisió 
històrica», segons la Consellera, permetria construir un 
hospital nou, «obra prioritària per la Generalitat de Ca-
talunya», que donaria servei a totes les persones de les 
Terres de l’Ebre i de Tortosa.

L’esgotament de l’espai d’ampliació de l’actual hospi-
tal, el difícil accés viari, a més de la voluntat d’esdeve-
nir centre de referència i de mantenir la tasca docent i 
d’investigació, van ser alguns dels motius exposats per 
incloure la construcció del nou centre hospitalari en el 
mapa sanitari català l’any 2006. Així durant el mes de 
novembre del mateix any el departament de Salut va col-
locar un cartell en el lloc on havia previst construir-lo.

El 29 de novembre de 2009 la Consellera presentava a 
Tortosa el pla funcional del nou hospital de les Terres de 
l’Ebre que, a més a més d’ampliar la cartera de serveis 
i especialitats que ofereix l’hospital Verge de la Cinta, 
evitarà el desplaçament dels pacients a d’altres regions 
sanitàries.

El 23 de juliol de 2010 la Consellera de Salut presidia 
l’obertura de les cinc propostes que havien superat la se-
gona fase del concurs d’idees del nou centre hospitalari 
que es construirà en una parcel·la de 54.000 metres qua-
drats entre Tortosa i Roquetes, i que té un pressupost de 
133’4 milions. El 22 d’octubre de 2010 s’anunciava que el 
projecte del nou hospital es redactarà a partir de la idea 
presentada pels arquitectes Sílvia Barberà, Esteve Bo-
nell i Josep Maria Gil, guanyadors del concurs d’idees.

Actualment, després d’aquest lent procediment ens tro-
bem amb unes declaracions del Conseller Boi Ruiz ma-
nifestant la voluntat d’ajornar el projecte del necessari 
hospital Verge de la Cinta fins l’any 2013.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta de resolució

Reconsiderar la decisió d’ajornar el projecte del nou hos-
pital Verge de la Cinta fins a l’any 2013, de manera que 
es posi en marxa durant l’any 2011 el projecte executiu, 
tot concretant les característiques específiques del centre 
i el calendari d’execució.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Sergi de los Rios i Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre les inversions 
per a la renovació de l’equipament de Com-
forsa
Tram. 250-00061/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1752 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Comforsa, empresa propietat de la Generalitat de Cata-
lunya a través de la societat Avançsa, i especialitzada en 
la transformació d’acer per a forja i mecanització desti-
nada al sector de l’automoció, ha incrementat notable-
ment, en el darrer any, la seva producció.

Aquest fet positiu contrasta amb la insuficiència d’in-
versions en equipaments per renovar i modernitzar la 
maquinària de l’empresa, ja que l’equipament industrial 
està sobreexplotat i sotmès a reparacions constants. La 
pressió de la demanda i la saturació productiva actuals, a 
més, agreugen aquesta situació.

És per tot això, que el grup parlamentari ICV-EUiA pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer de ma-
nera immediata les inversions necessàries per renovar i 
modernitzar la maquinària i els equipaments de l’empre-
sa Comforsa.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis Joan Boada i Masoliver
Portaveu Diputat

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de representants d’entitats i grups vinculats 
a l’àmbit d’actuació de la Comissió de Políti-
ques de Joventut
Tram. 250-00062/09

Presentació
Roger Montañola i Busquets, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, Núria ventura Brusca,  
del Grup Parlamentari Socialista, José Antonio Coto 
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Laura Massana Mas,  
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Aragonès 
i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya,  
Albert Rivera Díaz, del Subgrup 
Parlamentari Ciutadans
Reg. 1774 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Proposta de resolució sobre la incorporació  
de representants d’entitats i grups vinculats  
a l’àmbit d’actuació de la Comissió de  
Polí tiques de Joventut 

Antecedents

Mitjançant la Resolució 2/IX, de creació de comissions 
parlamentàries, el Ple del Parlament va crear, entre al-
tres, la Comissió de Polítiques de Joventut com a comis-
sió de seguiment en l’àmbit de la planificació i l’estudi de 
les polítiques de joventut.

Aquesta Comissió reprèn els treballs duts a terme durant 
la VII Legislatura per la Comissió d’Estudi de la Situa-
ció de les Polítiques de Joventut a Catalunya i durant la 
VIII Legislatura per la Comissió sobre les Polítiques de 
Joventut, a les quals foren incorporats, en qualitat d’es-
pecialistes, representants de diverses entitats i grups vin-
culats amb l’àmbit d’actuació de la Comissió.

Els grups parlamentaris sotasignats, tot considerant que 
l’experiència d’incorporar especialistes o tècnics fou 
altament positiva, i d’acord amb el que estableixen els 
articles 54.3d i 145 del Reglament presenten la següent 

Proposta de resolució

La Comissió de seguiment de Polítiques de Joventut pot 
incorporar representants d’entitats i grups vinculats a 
l’àmbit d’actuació de la Comissió, en qualitat d’especi-
alistes o tècnics, perquè participin en els treballs i assis-
teixin a les reunions amb veu però sense vot.

Palau del Parlament, 8 de febrer de 2011

Roger Montañola i Busquets, portaveu GP CIU; Núria 
Ventura Brusca, portaveu GP PSC; José Antonio Coto 
Roquet, portaveu GP PPC; Laura Massana Mas, porta-
veu GP ICV-EUiA; Pere Aragonès i Garcia, portaveu GP 
ERC; Albert Rivera Díaz, portaveu SP C’s
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Proposta de resolució sobre la millora de la 
mobilitat al Maresme
Tram. 250-00063/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1778 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto E. Labandera 
Ganachipi i Consol Prados Martínez, diputats del Grup 
Parlamentari Socialista, en virtut d’allò que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament pre-
senten la següent: 

Exposició de motius

El Maresme té una població d’uns 420.000 habitants i 
està integrada per 30 municipis.

La seva morfologia, que la divideix en dues parts, el ves-
sant oriental de la Serralada Litoral i la plana davant el 
litoral, ha marcat el seu desenvolupament urbanístic i 
econòmic i el seu sistema d’infraestructures.

En els últims anys, els canvis en la mobilitat de la ciuta-
dania han comportat un increment dels desplaçaments i 
una major complexitat en la gestió de la mobilitat.

El passat 13 d’abril de 2010 el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal del 
Maresme van signar un document de bases per a la mi-
llora de la mobilitat al Maresme

Aquest document respon a un pacte consensuat, tant a 
nivell local com a nivell nacional, inclou actuacions ne-
cessàries per a respondre a les necessitats de mobilitat 
actuals i de futur a la comarca.

El document de bases pretén donar resposta a aquest 
repte amb polítiques globals que, afavorint el transport 
públic, també abastin les necessitats de desplaçaments 
en vehicle privat.

És per això que presentem la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a donar continuïtat a l’acord 
signat, entre el Govern per la Generalitat i el Consell Co-
marcal per a la millora de la mobilitat del Maresme.

Palau del Parlament, 2 de febrer del 2011.

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP Socialista; Rober-
to Labandera Ganachipi, diputat GP Socialista; Consol 
Prados Martínez, diputada GP Socialista 

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
descomptes als peatges de l’autopista C-32 
per a vehicles amb baixa emissió de diòxid 
de carboni
Tram. 250-00064/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1779 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto E. Labandera 
Ganachipi i Consol Prados Martínez, diputats del Grup 
Parlamentari Socialista, en virtut d’allò que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament pre-
senten la següent: 

Exposició de motius

El Maresme té una població d’uns 420.000 habitants i 
està integrada per 30 municipis.

La seva morfologia, que la divideix en dues parts, el ves-
sant oriental de la Serralada Litoral i la plana davant el 
litoral, ha marcat el seu desenvolupament urbanístic i 
econòmic i el seu sistema d’infraestructures.

En els últims anys, els canvis en la mobilitat de la ciuta-
dania han comportat un increment dels desplaçaments i 
una major complexitat en la gestió de la mobilitat.

El passat 13 d’abril de 2010 el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal del 
Maresme van signar un document de bases per a la mi-
llora de la mobilitat al Maresme

Aquest document respon a un pacte consensuat, tant a 
nivell local com a nivell nacional, inclou actuacions ne-
cessàries per a respondre a les necessitats de mobilitat 
actuals i de futur a la comarca.

El document de bases pretén donar resposta a aquest 
repte amb polítiques globals que, afavorint el transport 
públic, també abastin les necessitats de desplaçaments 
en vehicle privat.

L’acord aprovat s’emmarca en els eixos de la Llei 9/2003, 
de mobilitat, que preveu entre altres la transformació 
del sistema de peatges per tal que esdevingui un mitjà 
per a la gestió del transit de vehicles i promogui, entre 
altres millores, la reducció de la congestió, l’increment 
de l’ocupació mitjana de vehicles i la renovació del parc 
actual de vehicles menys contaminants

En aquest sentit, el document proposa la reformulació 
del sistema de peatge a la C-32 i preveu bonificacions 
als peatges troncal i lateral de Vilassar de Dalt per als 
desplaçaments de mobilitat obligada amb origen o des-
tinació a la comarca, els vehicles menys contaminants i 
els d’alta ocupació.

Cal fer constar que des del passat mes de novembre de 
2010 ja s’apliquen les bonificacions per als desplaçament 
de mobilitat obligada.

És per això que presentem la següent: 



21 de febrer de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 23

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 38

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a aplicar de forma immedi-
ata els descomptes a l’autopista C-32 per a vehicles amb 
emissió baixa de CO2 tal i com preveu el document de 
bases per a la millora de la mobilitat al Maresme, signat 
el 13 d’abril de 2010.

Palau del Parlament, 2 de febrer del 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP Socialista; Rober-
to Labandera Ganachipi, diputat GP Socialista; Consol 
Prados Martínez, diputada GP Socialista 

Proposta de resolució sobre l’aplicació de 
descomptes als peatges de l’autopista C-32 
per a vehicles amb alta ocupació
Tram. 250-00065/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 1780 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto E. Labandera 
Ganachipi i Consol Prados Martínez, diputats del Grup 
Parlamentari Socialista, en virtut d’allò que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament pre-
senten la següent: 

Exposició de motius

El Maresme té una població d’uns 420.000 habitants i 
està integrada per 30 municipis.

La seva morfologia, que la divideix en dues parts, el ves-
sant oriental de la Serralada Litoral i la plana davant el 
litoral, ha marcat el seu desenvolupament urbanístic i 
econòmic i el seu sistema d’infraestructures.

En els últims anys, els canvis en la mobilitat de la ciuta-
dania han comportat un increment dels desplaçaments i 
una major complexitat en la gestió de la mobilitat.

El passat 13 d’abril de 2010 el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal del 
Maresme van signar un document de bases per a la mi-
llora de la mobilitat al Maresme.

Aquest document respon a un pacte consensuat, tant a 
nivell local com a nivell nacional, inclou actuacions ne-
cessàries per a respondre a les necessitats de mobilitat 
actuals i de futur a la comarca.

El document de bases pretén donar resposta a aquest 
repte amb polítiques globals que, afavorint el transport 
públic, també abastin les necessitats de desplaçaments 
en vehicle privat.

L’acord aprovat s’emmarca en els eixos de la Llei 9/2003, 
de mobilitat, que preveu entre altres la transformació 
del sistema de peatges per tal que esdevingui un mitjà 
per a la gestió del transit de vehicles i promogui, entre 
altres millores, la reducció de la congestió, l’increment 

de l’ocupació mitjana de vehicles i la renovació del parc 
actual de vehicles menys contaminants.

En aquest sentit, el document proposa la reformulació 
del sistema de peatge a la C-32 i preveu bonificacions 
als peatges troncal i lateral de Vilassar de Dalt per als 
desplaçaments de mobilitat obligada amb origen o des-
tinació a la comarca, els vehicles menys contaminants i 
els d’alta ocupació.

Cal fer constar que des del passat mes de novembre de 
2010 ja s’apliquen les bonificacions per als desplaçament 
de mobilitat obligada.

És per això que presentem la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a aplicar de forma imme-
diata els descomptes a l’autopista C-32 per a vehicles 
amb alta ocupació (3 o més ocupants) tal i com preveu 
el document de bases per a la millora de la mobilitat al 
Maresme, signat el 13 d’abril de 2010.

Palau del Parlament, 2 de febrer del 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP Socialista; Rober-
to Labandera Ganachipi, diputat GP Socialista; Consol 
Prados Martínez, diputada GP Socialista 

Proposta de resolució sobre la no-supressió 
del límit de velocitat de 80 km/h a l’autopista 
AP-2 al pas per Molins de Rei
Tram. 250-00066/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 1802 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Territori i Sostenibilitat, sobre la no 
supressió del límit de velocitat de 80 km/h a l’autopista 
AP-2 al seu pas pel municipi de Molins de Rei.

Exposició de motius

El nou Govern de la Generalitat ha decidit suprimir el lí-
mit de velocitat de 80 km/h a diferents vies de circulació 
a partir de l’1 de març. El límit de velocitat dels 80 km/h 
té com a objectiu reduir la contaminació ambiental, tot 
i que també ha suposat una reducció de la contaminació 
acústica i de la sinistralitat.

Tres reconegudes associacions de l’àmbit mèdic –la So-
cietat de Salut Pública de Catalunya i Balears (SSPCB), 
la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE) i la Soci-
etat Espanyola de Salut Pública i Administració Sani-
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tària (SESPAS)– han fet pública una declaració en què 
lamenten la decisió de flexibilitzar el límit de velocitat 
de 80 km/h a les carreteres d’accés a la ciutat de Bar-
celona perquè limitar la velocitat té uns efectes positius 
contrastats. Addueixen que a partir dels 80 km/h, per 
cada quilòmetre que augmenta la velocitat s’incrementa 
en un 5% el nombre d’accidents amb persones mortes. 
I, també, perquè les concentracions dels dos principals 
contaminants, les partícules en suspensió i en menor me-
sura els òxids de nitrogen, tots dos amb efectes sobre la 
salut respiratòria i cardiovascular, s’han reduït des de la 
implantació de la mesura l’any 2008.

Aquesta mesura implica que en el tram de 3 km de l’au-
topista AP-2 que es troba en el municipi de Molins de 
Rei es podrà circular a 120 km/h, i que el límit dels 80 
km/h començarà en el municipi de Sant Feliu de Llobre-
gat en la connexió entre l’autovia A-2 i l’autopista AP-2.

Atès que els trams afectats per la supressió de la limita-
ció dels 80 km/h són curts, tots ells de molt pocs quilò-
metres, el guany de temps en cas de córrer més és més 
aviat escàs. Concretament, en el tram de l’AP-2 de 3 km 
que passa per Molins de Rei la diferència entre anar a 80 
km/h o a 120 km/h és només de 40 segons.

Molts veïns i veïnes de Molins de Rei que viuen a menys 
de 100 metres de l’autopista (Passeig del Terraplè, Av. 
Cal des, Pont de 15 Arcades i Felip Canalies) es veuen 
afectats per la contaminació acústica provinent de l’au-
topista, contaminació que s’ha reduït amb la limitació de 
la velocitat les 24 hores del dia.

Atès que la voluntat del Govern de la Generalitat és re-
gular la velocitat d’una forma variable a mesura que els 
vehicles s’apropin a la ciutat de Barcelona, no afectaria a 
la decisió presa mantenir el límit dels 80 km/h a l’auto-
pista AP-2 en els 3 km al seu pas pel municipi de Molins 
de Rei.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Mantenir el límit dels 80 km/h a l’autopista AP-2 al 
seu pas pel municipi de Molins de Rei per no augmentar 
la contaminació acústica ni l’atmosfèrica que pateixen 
els veïns i veïnes que viuen més a prop de l’autopista.

2. Encarregar una avaluació rigorosa, científica i inde-
pendent de l’impacte que té l’augment de la velocitat mà-
xima de 80 km/h a 120 km/h en la salut per poder facili-
tar la introducció d’eventuals millores de forma racional.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC  Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’avantprojecte 
per a la construcció de la nova línia de molt 
alta tensió entre Penyalba i Isona
Tram. 250-00067/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1815 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa de la comissió d’empresa i ocupació

Dolors Camats i Luís, portaveu, i Salvador Milà i Solso-
na, diputat del grup parlamentari d’ICV-EUiA, d’acord 
amb allò què preveu els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra, presenten la següent proposta de resolució 
sobre l’Avantprojecte per a la construcció de la nova línia 
de Molt Alta Tensió (MAT) Penyalba - El Arnedo - Iso-
na: 

Exposició de motius

El passat dilluns 17 de gener, alcaldes i alcaldesses del 
Pallars Jussà i de la província d’Osca es reunien, al Palau 
de la Diputació de Lleida, amb el delegat a Catalunya 
de Red Elèctrica de España (REE) Lluís Pinós, que els 
va presentar el Traça escollit per la companyia per a la 
construcció de la nova línia de Molt Alta Tensió (MAT) 
Penyalba - El Arnedo - Isona.

El nou traçat, que coincideix amb les estaques col·locades 
l’estiu passat al Pallars Jussà, afecta a la zona lleidatana 
els municipis de Tremp, Castell de Mur, Llimiana, Ga-
vet de la Conca i Isona, els alcaldes dels quals ja han fet 
saber a REE la seva oposició al avantprojecte presentat.

També s’ha constituït en el territori una Plataforma uni-
tària contra la autopista elèctrica pel Pallars Jussà d’Ara-
gó i Catalunya, amb ampli suport ciutadà que s’oposa 
radicalment a la construcció d’aquesta nova línia de Molt 
Alta Tensió en un territori de gran valor ambiental, pai-
satgístic i cultural i ja prou afectats per altres corredors 
elèctrics.

Aquesta oposició dels municipis afectats, i de les entitats 
i població del territori, es justifica per l’important impac-
te ambiental que suposa la línia projectada, ja que creua 
l’espai d’interès natural de la Noguera Pallaresa i el bar-
ranc de Sant Gregori, dos espais protegits al ser corre-
dors i hàbitats d’avifauna. Es fa evident també, que la 
nova línia hipoteca les possibilitats de desenvolupament 
sostenible del Pallars Jussà en base als seus recursos 
naturals, culturals, històrics i turístics. A més el Pallars 
Jussà ja suporta moltes servituds de pas d’infraestructu-
res que no beneficien directament la comarca, entre elles 
una gran infraestructura elèctrica amb els més de 350 
kilòmetres de línies elèctriques amb una potencia d’entre 
110 i 400 kV.

El ple de la diputació de Lleida en la sessió celebrada 
el 21 de gener 2011 va acordar per unanimitat manifes-
tar el seu suport als alcaldes de Tremp, Castell de Mur, 
Llimiana, Gavet de la Conca i Isona en el seu posicio-
nament sobre el traçat de la línia de Molt Alta Tensió 
(MAT) Penyalba - El Arnedo - Isona, així com demanar 
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al Ministeri d’Indústria i a la Red Elèctrica de España 
(REE) i que no s’executés l’avantprojecte i què alternati-
vament s’aprofitin altres corredors ja existents.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Donar suport als alcaldes de Tremp, Castell de Mur, 
Llimiana, Gavet de la Conca, Isona i de la resta del Pa-
llars Jussà i al seu Consell Comarcal en el seu posicio-
nament contrari al traçat de la línia de Molt Alta Tensió 
(MAT) Penyalba - El Arnedo - Isona.

2. Fer les gestions oportunes davant al Ministeri d’In-
dústria i Red Elèctrica de España (REE) per tal que no 
s’executin el traçat previst en l’avantprojecte, i que en 
l’hipotètic cas de construcció de la línia, s’aprofiti un 
dels corredors ja existents per evitar un impacte ambien-
tal greu que afectaria els potencials socioeconòmics del 
territori del Pallars Jussà.

Palau del Parlament, 9 de gener de 2011

Dolors Camats i Luís Salvador Milà i Solsona 
Portaveu Diputat

Proposta de resolució sobre la revocació de 
l’acord d’iniciar el primer curs d’ESO en un 
institut escola de Riells i Viabrea (Selva)
Tram. 250-00068/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 1895 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre un institut escola a 
Riells, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El setembre de 2010 el director dels Serveis Territorials 
d’Educació de Girona va comunicar a l’Ajuntament de 
Riells-Viabrea que durant el curs escolar 2010-2011 es 
posaria en funcionament en unes instal·lacions provisio-
nals al final de l’avinguda del Ferrocarril un nou institut 
escola al poble a partir de l’escola El Bruc.

Les raons d’aquesta decisió responien a la impossibilitat 
d’ampliar l’institut d’Hostalric, centre educatiu on es-
tudien els alumnes d’ESO de Riells, i també perquè a 

Riells disposen de terrenys suficients per ubicar el nou 
centre escolar i iniciar els estudis de secundària al muni-
cipi començant per 1r d’ESO. En aquest moments hi ha 
dues línies de primària i l’IES d’Hostalric està al límit 
d’escolarització.

El nou director dels Serveis Territorials d’Ensenyament 
ha informat l’Ajuntament que el projecte no és farà, que 
no hi haurà oferta d’ESO al municipi i que el proper 
curs caldrà encabir els nous alumnes a Hostalric, en una 
cinquena línia de primer d’ESO a l’IES Vescomtat de 
Cabrera, encara que això representi una sobreocupació i 
una massificació de les aules de secundària.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reconsiderar d’immediat la decisió de revocar 
l’acord per iniciar el primer curs d’ESO per mitjà d’un 
institut escola a Riells per al curs 2011-2012.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el projecte de 
nova escola d’Ordal, a Subirats (Alt Pene-
dès)
Tram. 250-00069/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 1905 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenta la proposta de resolució sobre el 
projecte de nova escola El Montcau Ordal de Subirats.

Exposició de motius

El Consell Executiu va acordar en reunió del 2 de març 
de 2010, després de set anys de negociació i treball del 
consistori i de les famílies, la construcció i ampliació de 
la nova escola d’Ordal, atès que l’escola El Montcau té 
problemes importants de capacitat i d’estat dels espais 
que necessiten resposta urgent.

Segons l’acord l’edifici nou tindrà una capacitat per a 175 
alumnes, amb 7 unitats de primària i secundària, un cost 
previst de 2,6 milions d’euros i un termini aproximat de 
finalització de l’obra de 18 mesos.

L’inici de les obres s’ha anat endarrerint per raons tèc-
niques al·legades pel Departament sobre unes suposades 
càrregues existents sobre el terreny objecte de cessió. 
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Aquesta qüestió ha estat resolta i el Departament en té 
coneixement. Per altra part les obres s’havien d’iniciar el 
17 de gener amb el vist i plau del Departament d’Ense-
nyament, GISA i l’Ajuntament de Subirats. A hores d’ara 
encara no han començat les obres.

Els alumnes estan repartits en cinc edificis: l’antiga es-
cola de principis del segle passat, la casa del mestre re-
convertida, una aula de l’època franquista, dos barracons 
al mig del pati i una habitació habilitada a l’esplai de la 
parròquia i s’ha hagut de partir l’aula d’Infantil en dues. 
No tenen pati, el magatzem de material és una caseta de 
fusta de jardí i quan plou, fa fred, o s’endolla el biblio-
bús, salten els fusibles. No hi ha sala de mestres, ni de 
direcció, ni secretaria. El menjador és petit i obliga a fer 
torns.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a iniciar d’immediat la construcció de la nova escola 
de l’Ordal segons l’acord de Govern del 2 de març de 
2010.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el nomenament 
immediat d’un secretari o secretària de Se-
guretat
Tram. 250-00070/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1906 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El càrrec de Secretari de Seguretat és un dels de més 
alta responsabilitat dins el Govern per les característi-
ques especifiques de les funcions que té encomanades 
dins el Departament d’Interior. Des del 3 de gener és co-
neguda la decisió del Conseller d’Interior Felip Puig de 
nomenar per aquest càrrec al diputat i alcalde de Lloret 
de Mar Xavier Crespo. Han anat tenint lloc, però, diver-
ses sessions del Consell Executiu de la Generalitat i el 
nomenament no s’ha produït. El mateix senyor Crespo 
ha explicat que el seu nomenament es posposa per a pro-
cedir a la designació d’un nou cap de llista de CiU a les 
properes eleccions municipals a Lloret de Mar. El Con-
seller d’Interior Felip Puig ha reiterat la seva intenció de 

procedir al seu nomenament, però alhora el Grup Parla-
mentari de CiU ha designat el senyor Xavier Crespo com 
a Vicepresident de la Comissió d’Interior del Parlament 
de Catalunya, fet que per respecte institucional a l’activi-
tat parlamentaria implicaria voluntat de permanència en 
aquesta responsabilitat.

En la sessió de control parlamentari del 9 de febrer el 
Molt Honorable President de la Generalitat va qualifi-
car de «frustrat» el nomenament del senyor Crespo com 
a Secretari de Seguretat i va recordar que correspon al 
Conseller d’Interior proposar aquest nomenament.

Atès que tot aquest embolic pot afectar el bon funciona-
ment del Departament d’Interior i dona una imatge de 
barreja poc edificant entre els interessos institucionals i 
els de partit, el Grup parlamentari d’ICV-EUIA presenta 
la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a nomenar 
de forma immediata un Secretari de Seguretat dins el 
Departament d’Interior, ja sigui ratificant l’actual o pro-
cedint a designar una nova persona, per tal d’acabar amb 
una llarga etapa de provisionalitat en un càrrec de tanta 
responsabilitat com aquest.

Dolors Camats i Luís Jaume Bosch i Mestres
Portaveu Diputat

Proposta de resolució sobre la licitació i el 
finançament de les obres de soterrament de 
les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat 
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00072/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1948 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El soterrament de les vies de Renfe al seu pas pel casc 
urbà de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobre-
gat) ha estat una reivindicació constant de l’ajuntament i 
la ciutadania de Sant Feliu, el conveni per tirar endavant 
el projecte, signat pel Ministeri de Foment, la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament l’any 2006 semblava obrir 
la porta a un proper inici de les obres. Però la retalla-
da pressupostària acordada pel Govern central per l’any 
2011 ha deixat sense recursos econòmics el projecte i en 
conseqüència l’inici de les obres ha quedat ajornat. Les 
Corts espanyoles han rebutjat l’esmena d’ICV-EUiA que 
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pretenia tornar a aconseguir dotació pressupostària per 
aquesta obra.

D’altra banda, el Conveni abans esmentat fixava una dis-
tribució de la despesa que atribuïa al Ministeri de Fo-
ment un 50 per cent del total, i a la Generalitat i a l’Ajun-
tament el 50 per cent restant. Però el Conveni és anterior 
a l’entrada en vigor de la Disposició transitòria Tercera 
de l’Estatut de 2006 que obria noves possibilitats en fixar 
la inversió de l’Estat a Catalunya pels propers anys; al-
hora, la crisi econòmica fa inviable que l’Ajuntament pu-
gui assumir la seva part a partir d’ingressos derivats de 
operacions urbanístiques a la zona. Això porta a la ne-
cessitat de revisar a la baixa l’aportació de l’Ajuntament. 
El mateix Conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat, Joaquim Nadal, va deixar oberta 
aquesta possibilitat en resposta a una pregunta oral del 
diputat que presenta aquesta Proposta de resolució.

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a exigir 
que l’Estat estableixi els mecanismes pressupostaris ne-
cessaris i liciti l’any 2011 les obres de soterrament de les 
vies del tren segons el projecte constructiu que ha redac-
tat el Ministeri i el conveni signat l’any 2006, tal com ha 
plantejat, per unanimitat, l’ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat.

2. El Parlament insta al Govern perquè negociï amb el 
Govern de l’Estat el finançament del projecte de soter-
rament de les vies de Renfe al seu pas per Sant Feliu 
de Llobregat, perquè tota o la major part de l’aportació 
prevista de l’Ajuntament sigui inclosa en les previsions 
d’inversió de l’Estat a Catalunya a càrrec de la Disposi-
ció transitòria tercera de l’Estatut de 2006.

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luís  Jaume Bosch i Mestres
Portaveu Diputat

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de construcció d’un hospital regio-
nal a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 250-00073/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 1955 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del grup parlamenta-
ri ICV-EUiA, i Hortènsia Grau Juan, diputada, d’acord 
amb allò què preveu els articles 145 i 146 del Reglament 
de la Cambra, presenta la següent proposta de resolució: 

Exposició de motius

Atès que l’any 2006 la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament de Tortosa van constatar la insuficiència de les 

instal·lacions de l’actual Hospital Verge de la Cinta de 
Tortosa i les dificultats per accedir-hi, la qual cosa va 
generar el compromís de la Generalitat de construir un 
nou centre hospitalari regional a Tortosa, que s’ha anat 
concretant, amb un retard considerable en relació a la 
previsió inicial, amb la definició del Pla d’Usos del nou 
hospital i, recentment, amb la presentació de la idea gua-
nyadora del concurs convocat per definir-ne els trets fo-
namentals.

Atès que, en funció d’aquest compromís, l’Ajuntament de 
Tortosa ha estat treballant per tal d’obtenir els terrenys 
on s’havia d’ubicar aquest equipament, i que segons 
l’Ajuntament es podrien posar a disposició del Departa-
ment de Salut en pocs mesos i considerant què per tal de 
facilitar l’execució de l’obra l’Ajuntament de Tortosa ha 
estat seguint les passes necessàries per tal de finançar 
aquest equipament mitjançant un Consorci d’Inversions 
Públiques.

A la vista de les declaracions dels nous responsables ter-
ritorials de la Delegació de la Generalitat a les Terres de 
l’Ebre i del HC de Salut sobre la paralització d’aquesta 
i altres obres compromeses per l’anterior Govern i dels 
motius exposats el GP sota signant presenta la següent 

Proposta de resolució

1. Instar el Govern de la Generalitat a mantenir els com-
promisos adquirits en relació a la construcció, d’un nou 
Hospital Regional a la ciutat de Tortosa.

2. Instar el Govern a executar aquesta actuació en el ter-
mini més curt possible en funció de l’estat actual de la 
tramitació de la mateixa. En el cas que es constati de ma-
nera objectiva la impossibilitat de complir el compromís 
de finalització de l’obra l’any 2015, el Govern haurà de 
concretar una nova data de referència que no impliqui, 
en cap cas, la paralització de l’expedient.

Palau del Parlament, 11 de febrer de 2011

Dolors Camats i Luis Hortènsia Grau i Juan
Portaveu Diputada
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat, 
les infraestructures viàries i el transport pú-
blic al Maresme
Tram. 300-00015/09

Presentació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 2471 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.02.2011

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà i Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que preveu l’article 138 del Re-
glament de la Cambra, presenta la següent Interpel·lació: 

– Quin és el propòsit de capteniment del Govern sobre 
la mobilitat, les infraestructures viàries i el transport pú-
blic al Maresme?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Salvador Milà i Solsona
Diputat

Interpel·lació al Govern sobre el nou model 
de finançament basat en el concert econò-
mic
Tram. 300-00016/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 2480 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.02.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Puigcercós i Boixassa, president del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del Par-
lament, presenta la interpel·lació següent al Govern, so-
bre un nou model de finançament per a Catalunya basat 
en el Concert Econòmic, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23 i 24 de 
febrer de 2011 d’enguany.

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
sobre un nou model de finançament per a Catalunya ba-
sat en el Concert Econòmic?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Joan Puigcercós i Boixassa
President del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre la política ge-
neral d’educació amb relació a la retallada 
pressupostària
Tram. 300-00017/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2484 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.02.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació se-
güent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 23 i 24 de febrer de 
2011 d’enguany.

– Quin és el capteniment del Govern en matèria de po-
lítica general d’educació relacionada amb les retallades 
pressupostàries i la reducció de despeses en el sistema 
educatiu?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre el Pla d’es-
tructures i inversions del Departament de 
Salut
Tram. 300-00018/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 2485 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.02.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació se-
güent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 23 i 24 de febrer de 
2011 d’enguany.

– Quin és el capteniment del Govern respecte al Pla 
d’Estructures i Inversions del Departament de Salut?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens
Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre les retallades 
pressupostàries
Tram. 300-00019/09

Presentació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 2497 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.02.2011

A la Mesa del Parlament

Rafael López i Rueda, diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb 
el que disposa l’article 138 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent interpel·lació al Govern per tal que 
sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar el proper 
dia 23 de febrer d’enguany: 

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de 
la Generalitat pel que fa a les retallades des de la vessant 
pressupostària?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Rafael López Rueda
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Interpel·lació al Govern sobre les consultes 
populars sobre la independència
Tram. 300-00020/09

Presentació
Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 2501 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 18.02.2011

A la Mesa del Parlament

Uriel Bertran i Arrué, diputat del Grup Mixt - Solidaritat 
Catalana per la Independència, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta 
la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui subs-
tanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23 
i 24 de febrer d’enguany.

– Quin és el capteniment del Govern i específicament 
de la Conselleria de Justícia en relació amb les consul-
tes populars sobre la Independència que s’han celebrat i 
s’estan celebrant arreu de Catalunya?

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Uriel Bertran i Arrué
Diputat del Grup Mixt

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost
Tram. 410-00002/09

Substitució de diputats
Reg. 1931 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
40 i concordants del Reglament del Parlament, comunica:

Que l’l. Sr. Albert Batalla i Siscart ha estat substituït 
com a membre de la Comissió d’Economia, finances i 
Pressupost per la I. Sra. Beth Abad i Giralt.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Adscripció de diputats del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans
Reg. 1927 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (C’s), d’acord amb allò que disposa l’article 40 
del Reglament del Parlament de Catalunya, designa als 
següents membres de les comissions assignades al Sub-
grup Parlamentari C’s.

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Jordi Cañas Pérez

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu del subgrup C’s
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Composició de la Comissió de Justícia
Tram. 410-00004/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans
Reg. 1927 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (C’s), d’acord amb allò que disposa l’article 40 
del Reglament del Parlament de Catalunya, designa als 
següents membres de les comissions assignades al Sub-
grup Parlamentari C’s.

Comissió de Justícia
Carmen de Rivera Pla

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu del subgrup C’s

Composició de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats
Tram. 410-00007/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans
Reg. 1927 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (C’s), d’acord amb allò que disposa l’article 40 
del Reglament del Parlament de Catalunya, designa als 
següents membres de les comissions assignades al Sub-
grup Parlamentari C’s.

Comissió d’Ensenyament i Universitats
Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu del subgrup C’s

Composició de la Comissió de Territori i 
Sos tenibilitat
Tram. 410-00008/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans
Reg. 1927 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (C’s), d’acord amb allò que disposa l’article 40 
del Reglament del Parlament de Catalunya, designa als 
següents membres de les comissions assignades al Sub-
grup Parlamentari C’s.

Comissió de Territori i Sostenibilitat
Carmen de Rivera Pla

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu del subgrup C’s

Composició de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració
Tram. 410-00009/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans
Reg. 1927 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (C’s), d’acord amb allò que disposa l’article 40 
del Reglament del Parlament de Catalunya, designa als 
següents membres de les comissions assignades al Sub-
grup Parlamentari C’s.

Comissió de Benestar, Família i Immigració
Jordi Cañas Pérez

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu del subgrup C’s
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4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Peticions
Tram. 412-00002/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans
Reg. 1927 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (C’s), d’acord amb allò que disposa l’article 40 
del Reglament del Parlament de Catalunya, designa als 
següents membres de les comissions assignades al Sub-
grup Parlamentari C’s.

Comissió de Peticions
Carmen de Rivera Pla

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu del subgrup C’s

Composició de la Comissió del Síndic de 
Greuges
Tram. 412-00004/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans
Reg. 1927 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (C’s), d’acord amb allò que disposa l’article 40 
del Reglament del Parlament de Catalunya, designa als 
següents membres de les comissions assignades al Sub-
grup Parlamentari C’s.

Comissió de Síndic de Greuges
Carmen de Rivera Pla

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu del subgrup C’s

Composició de la Comissió de la Sindicatu-
ra de Comptes
Tram. 412-00005/09

Substitució de diputats
Reg. 1931 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
40 i concordants del Reglament del Parlament, comunica:

Que l’I. Sr. Jordi Turull i Negre ha estat substituït com 
a membre de la Comissió de la Sindicatura de Comptes 
per l’Ia Sra. Beth Abad i Giralt.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Composició de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals
Tram. 412-00006/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans
Reg. 1927 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (C’s), d’acord amb allò que disposa l’article 40 
del Reglament del Parlament de Catalunya, designa als 
següents membres de les comissions assignades al Sub-
grup Parlamentari C’s.

Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals
Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu del subgrup C’s

Substitució de diputats
Reg. 1932 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
40 i concordants del Reglament del Parlament, comunica:

Que l’l. Sr. Carles Pellicer i Punyed ha estat substituït 
com a membre de la Comissió de Control de l’Actuació 
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de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per 
la I. Sra. Neus Munté i Fernàndez.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió de Polítiques de 
Joventut
Tram. 411-00002/09

Adscripció de diputats del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans
Reg. 1927 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup Parlamentari 
Ciutadans (C’s), d’acord amb allò que disposa l’article 40 
del Reglament del Parlament de Catalunya, designa als 
següents membres de les comissions assignades al Sub-
grup Parlamentari C’s.

Comissió de Polítiques de Joventut
Albert Rivera Díaz

Palau del Parlament, 10 de febrer de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu del subgrup C’s

Composició de la Comissió de Cooperació 
i Solidaritat
Tram. 411-00004/09

Substitució de diputats
Reg. 1930 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
40 i concordants del Reglament del Parlament, comunica:

Que l’I. Sr. Carles Pellicer i Punyed ha estat substituït 
com a membre de la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat, per l’I. Sra. Beth Abad i Giralt.

Així mateix el Grup Parlamentari proposa a la Sra. Beth 
Abad i Giralt com a Portaveu de la Mesa de la Comissió 

de Cooperació i Solidaritat, ja que el diputat Gerard Fi-
gueras i Albà presenta la renúncia al seu càrrec.

Palau del Parlament, 9 de febrer de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Cultura i Llengua amb el conseller 
de Cultura sobre la posició de la Generalitat 
amb relació al Consorci del Palau de la Mú-
sica Catalana
Tram. 354-00001/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 946).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
sessió del 10.02.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
la situació del servei de rodalia operat per 
Renfe i sobre les mesures adoptades per a 
garantir-ne el funcionament
Tram. 354-00008/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Boada Masoliver, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 1195).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 15.02.2011.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la 
modificació del Pla de millora de la qualitat 
de l’aire
Tram. 354-00014/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joan Boada Masoliver, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 1390).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 15.02.2011.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del secretari 
del Govern davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre el canvi de criteri del 
gabinet jurídic de la Generalitat amb relació 
al cas Palau
Tram. 356-00001/09

Canvi de Comissió tramitadora

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.02.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma Unitària Contra 
l’Autopista Elèctrica Penyalba - Montsó - 
Isona davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre la seva posició 
amb relació a l’avantprojecte de traçat de la 
línia de molt alta tensió Penyalba - El Arne-
do - Isona
Tram. 356-00005/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laura Massana Mas, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 1816).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 16.02.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Alcaldes del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre la seva posició amb relació a l’avant-
projecte de traçat de la línia de molt alta 
tensió Penyalba - El Arnedo - Isona
Tram. 356-00006/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laura Massana Mas, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 1817).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 16.02.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió de Ben-
estar, Família i Immigració amb el conseller 
de Benestar Social i Família per a informar 
sobre els objectius i les actuacions que im-
pulsarà el seu departament
Tram. 355-00001/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 15.02.2011 
(DSPC-C 26).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació per a informar sobre els objectius 
i les actuacions que s’impulsaran des del 
seu departament
Tram. 355-00004/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació, del 16.02.2011 (DSPC-C 27).
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Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia amb la consellera de Justícia per a infor-
mar sobre els objectius i les actuacions que 
ha d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00005/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comis-
sió de Justícia, del 16.02.2011 (DSPC-C 28).

Sessió informativa de la Comissió de Cultu-
ra i Llengua amb el conseller de Cultura per 
a informar sobre els objectius i les actuaci-
ons que ha d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00006/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comis-
sió de Cultura i Llengua, del 16.02.2011 (DSPC-C 29).

Sessió informativa de la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat per a informar sobre els 
objectius i les actuacions que ha d’impulsar 
el seu departament
Tram. 355-00009/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat, del 15.02.2011 (DSPC-C 25).

Sessió informativa de la Comissió d’Interi-
or amb el conseller d’Interior per a informar 
sobre els objectius i les actuacions que ha 
d’impulsar el seu departament
Tram. 355-00010/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 2 de la Comis-
sió d’Interior, del 17.02.2011 (DSPC-C 30).

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals sobre els objectius i les actua-
cions del Departament de la Presidència
Tram. 355-00015/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Vicepresidenta del Go-
vern, del Govern de la Generalitat (reg. 2030).

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 15.02.2011.

Sessió informativa de la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea amb la vice-
presidenta del Govern i consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals sobre els 
objectius i les actuacions del Departament 
de la Presidència
Tram. 355-00016/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Vicepresidenta del Go-
vern, del Govern de la Generalitat (reg. 2031).

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:  15.02.2011.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES  
I COMPAREIXENCES D’AUTORITATS,  
DE FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el president 
de l’Autoritat Catalana de la Competència 
per a presentar la memòria del 2009
Tram. 359-00002/09

Tramesa a la Comissió

Sol·licitud: president de l’Autoritat Catalana de la Com-
petència (reg. 1902).

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost.

Acord: Mesa del Parlament, 15.02.2011.

La Mesa del Parlament n’ha pres nota i ha acordat de 
donar-ne trasllat a la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost per tal que tramiti la compareixença a què es 
refereix l’article 16.1 de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, 
de l’Autoritat Catalana de la Competència.
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Sessió informativa de la Comissió de Justí-
cia amb la fiscal superior de Catalunya per a 
presentar la memòria de la Fiscalia corres-
ponent al 2009
Tram. 359-00003/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Fiscalia Superior de Catalunya (reg. 2075).

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 16.02.2011.

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 6

Convocada per al dia 23 de febrer de 2011

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

23 de febrer de 2011

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el 
dia 23 de febrer, a les 10.00 h.)

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del Reglament).

3. Procediment per a elegir quatre síndics de la Sindica-
tura de Comptes. Tram. 282-00001/08. Grups parlamen-
taris. Designació.

4. Procediment per a elegir tretze membres del Consell 
Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola a Catalunya. 
Tram. 284-00002/09. Grups parlamentaris. Designació.

5. Interpel·lació al Govern sobre la mobilitat, les infraes-
tructures viàries i el transport públic al Maresme. Tram. 
300-00015/09. Salvador Milà i Solsona, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Substanciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre el nou model de finança-
ment basat en el concert econòmic. Tram. 300-00016/09. 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre les retallades pressu-
postàries. Tram. 300-00019/09. Rafael López i Rueda, 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre la política general d’edu-
cació amb relació a la retallada pressupostària. Tram. 
300-00017/09. Grup Parlamentari Socialista. Substan-
ciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el Pla d’estructures i in-
versions del Departament de Salut. Tram. 300-00018/09. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les consultes populars 
sobre la independència. Tram. 300-00020/09. Uriel Ber-
tran Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Ca-
talana per la Independència. Substanciació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’impost de successions i donacions. Tram. 302-
00001/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el diàleg social. Tram. 302-00002/09. Grup Parlamenta-
ri Socialista. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la consideració del sector agroalimentari com a sector 
econòmic estratègic. Tram. 302-00003/09. Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i 
votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a sortir de la crisi econòmica i la creació 
d’ocupació. Tram. 302-00004/09. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
política fiscal. Tram. 302-00005/09. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació financera de la Generalitat. Tram. 302-
00006/09. Subgrup Parlamentari Ciutadans. Debat i vo-
tació.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català
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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 de transparència i accés a la informa-
ció pública
Tram. 202-00019/09

Sol·licitud
Reg. 1898 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 15.02.2011

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris i diputats sotasignants, fent ús 
d’allò que es determina a l’article 117 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, sol·liciten la creació d’una po-
nència parlamentària conjunta per a l’elaboració d’una 
Proposició de llei de transparència i accés a la informa-
ció pública.

Exposició de motius

Les lleis de transparència i accés a la informació pública 
han estat una de les mesures que han resultat més efecti-
ves en el dret comparat a l’hora de combatre la corrupció 
com a mecanisme de prevenció dins del sistema institu-
cional i polític, incrementant la transparència, la rendició 
de comptes i, en definitiva, la democràcia. La proposició 
de llei de transparència i accés a la informació pública 
ha de perseguir una doble finalitat, d’una banda, preveu-
re l’obligació dels poders públics de difondre i publicar 
la informació de caràcter públic, per tal que estigui a 
l’abast de la ciutadania, i de l’altra, garantir que qualse-
vol persona pugui sol·licitar informació a una institució, 
administració pública de Catalunya o ens vinculat, que 
tindrà l’obligació de trametre-li per escrit o pel mitjà que 
demani el sol·licitant, sempre que disposi d’aquesta in-
formació; sens perjudici dels casos exempts per llei.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, reconeix, 
en el seu article 30, els drets de totes les persones a l’ac-
cés als serveis públics i a una bona administració, és 
imprescindible per garantir-los la transparència de l’ad-
ministració pública i de les institucions i que els ciuta-
dans tinguin accés a la informació de la que disposen. 
L’accés a la informació pública es recull expressament 
com un dret a l’apartat 3 de l’article 27 sobre els drets i 
deures amb relació al medi ambient, l’esmentat article 
contempla que «Totes les persones tenen dret a accedir a 
la informació mediambiental de què disposen els poders 
públics. Aquest dret a la informació, només pot ésser li-
mitat per motius d’ordre públic justificats, en els termes 
que estableixen les lleis.» L’Estatut d’autonomia, fa una 
referència expressa a la transparència, a la Secció Sego-
na del Capítol III, sobre l’administració de la Generali-
tat, recollint-lo a l’apartat 4 de l’article 71 com el principi 
a través del qual, aquesta ha de fer pública la informació 
necessària perquè els ciutadans en puguin avaluar la ges-
tió, previsió sense la qual no es podria fer efectiu el prin-
cipi rector de l’article 43 de l’Estatut sobre el foment de 

la participació per part dels poders públics, que hauran 
de «promoure la participació social en l’elaboració, la 
prestació (...)» però sobretot en «l’avaluació de les políti-
ques públiques»; sense l’accés a la informació pública és 
fa molt difícil pels ciutadans conèixer les actuacions dels 
poders públics i, com a conseqüència, participar en els 
assumptes públics i controlar-ne el seu comportament.

La mateixa Memòria 2009 de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya, entre les seves recomanacions, destaca incloure 
dins de l’agenda política l’elaboració d’una llei d’accés a 
la informació pública amb l’objectiu «d’enfortir els va-
lors de transparència i retiment de comptes per part d’au-
toritats i funcionaris públics», tal com també ha proposat 
el Consell d’Europa.

La Memòria 2009 de l’Oficina Antifrau aconsella que 
una futura llei d’aquestes característiques ha de gaudir 
del màxim consens possible de les forces polítiques en 
compromís amb la màxima transparència i perquè sigui 
una llei estable més enllà dels canvis eventuals de les 
majories parlamentàries, per la qual cosa considerem 
convenient que el procés d’elaboració de la llei sigui 
d’iniciativa parlamentària de tots els grups i s’obri a la 
participació de les institucions de control i de la societat 
civil.

Per tots aquests motius, i atès l’objecte i l’abast institu-
cional d’aquesta iniciativa, els grups parlamentaris sota-
signants consideren la ponència conjunta el procediment 
legislatiu més plural i l’adequat per tal d’assolir els ob-
jectius previstos a l’Estatut i respondre a les recomanaci-
ons previstes a la Memòria 2009 de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya i pel Consell d’Europa.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2011

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP del PSC; Enric Millo i 
Rocher, portaveu del GP del PP; Dolors Camats i Luis, 
portaveu del GP d’ICV-EUiA; Anna Simó i Castelló, 
portaveu GP d’Esquerra; Albert Rivera i Díaz,  portaveu 
SP C’s
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	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del segon centre d’atenció primària a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
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	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la concentració de les dependències dels diferents serveis i unitats dels departaments de la Generalitat per a reduir costos
	Tram. 250-00040/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre les reformes legals per a prohibir la utilització de peces de vestir que impedeixin la identificació i la comunicació visual en llocs públics
	Tram. 250-00041/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la supressió de les limitacions de la velocitat als accessos a Barcelona
	Tram. 250-00042/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’establiment del servei de trens Avant entre Lleida i Saragossa, l’increment d’aquest servei amb trens nocturns des de Barcelona i la creació de títols de transport multiviatge per als usuaris dels trens AVE i Avant
	Tram. 250-00043/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes
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	Tram. 250-00044/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ampliació dels serveis ferroviaris de la línia 4 de rodalia amb la implantació de trens semidirectes entre la comarca de l’Alt Penedès i Barcelona
	Tram. 250-00045/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’augment dels serveis de tren de rodalia de la línia 4 entre Sant Vicenç de Calders, Vilafranca del Penedès i Barcelona
	Tram. 250-00046/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’ampliació dels serveis ferroviaris de la línia 4 de rodalia amb la implantació de trens semidirectes entre Manresa i Barcelona
	Tram. 250-00047/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la reconversió de l’Escola Jacint Verdaguer, de Canovelles (Vallès Oriental), en un institut escola
	Tram. 250-00048/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de l’institut del barri de Cappont, de Lleida (Segrià)
	Tram. 250-00049/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment d’efectius dels Mossos d’Esquadra a l’àrea bàsica policial Segrià - Garrigues - Pla d’Urgell
	Tram. 250-00050/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el restabliment de les línies de subvenció per a famílies i ajuntaments per a les activitats de la setmana de vacances dels mesos de febrer i març
	Tram. 250-00051/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la participació dels trabucaires en esdeveniments populars i sobre la negociació del contingut del projecte de reial decret del reglament d’armes
	Tram. 250-00052/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per a regular les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat
	Tram. 250-00053/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la implantació del servei d’atenció i assistència a viatgers amb mobilitat reduïda Atendo a les estacions de rodalia de Barcelona
	Tram. 250-00054/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la instal·lació d’oficines mòbils del Cos de Mossos d’Esquadra i la vigilància dels mitjans públics de transport a les zones de gran afluènc
	Tram. 250-00055/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reconsideració de l’ajornament del projecte del nou Hospital Josep Trueta, de Girona, fins al 2013
	Tram. 250-00056/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de construcció de la nova carretera N-141 de Salt a Anglès
	Tram. 250-00057/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la recuperació del projecte de l’Institut Escola de Navàs (Bages) per al curs 2011-2012
	Tram. 250-00058/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la recuperació del projecte de l’Institut Escola de Manlleu (Osona) per al curs 2011-2012
	Tram. 250-00059/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la recuperació del projecte executiu del nou Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), per al 2011
	Tram. 250-00060/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les inversions per a la renovació de l’equipament de Comforsa
	Tram. 250-00061/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la incorporació de representants d’entitats i grups vinculats a l’àmbit d’actuació de la Comissió de Polítiques de Joventut
	Tram. 250-00062/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la millora de la mobilitat al Maresme
	Tram. 250-00063/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aplicació de descomptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehicles amb baixa emissió de diòxid de carboni
	Tram. 250-00064/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’aplicació de descomptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehicles amb alta ocupació
	Tram. 250-00065/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la no-supressió del límit de velocitat de 80 km/h a l’autopista AP-2 al pas per Molins de Rei
	Tram. 250-00066/09
	Presentació
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