
1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O 
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. Resolucions

Resolució 6/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova el dictamen sobre l’adequació al principi de 
subsidiarietat de la Proposta de directiva del Parlament Eu-
ropeu i del Consell relativa a la utilització de dades del regis-
tre de noms dels passatgers per a la prevenció, la detecció, 
la investigació i d’enjudiciament de delictes terroristes i de-
lictes greus [COM (2011) 32]
Tram. 295-00019/09
Adopció p. 7

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
41/2010, referent a l’acompliment de les recomanacions 
dels informes 24/2007, 25/2007, 4/2008, 7/2008, 16/2008 i 
18/2008
Tram. 256-00006/09
Coneixement de l’Informe p. 9

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió 
Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
de modificació de les directives 2003/71/CE i 2009/138/CE 
pel que fa als poders de l’Autoritat Europea d’Assegurances 
i Pensions de Jubilació i de l’Autoritat Europea de Valors i 
Mercats
Tram. 295-00017/09
Coneixement de la proposta p. 9

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
de modificació de la Directiva 2000/75/CE pel que fa a la 
vacunació contra la llengua blava
Tram. 295-00018/09
Coneixement de la proposta p. 9

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’anul·lació de la subvenció a En-
desa atorgada pel Govern en funcions de la Generalitat de 
Catalunya en Acord de Govern del 30 de novembre de 2010
Tram. 202-00024/09
Presentació p. 9

Proposició de llei de modificació de l’article 4 
del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 202-00025/09
Presentació p. 10

Proposició de llei de dació en pagament de l’ha-
bitatge personal o familiar hipotecat amb alliberament del 
deute pendent garantit amb hipoteca
Tram. 202-00026/09
Presentació p. 14

Proposició de llei del contracte d’integració de les 
persones nouvingudes a Catalunya
Tram. 202-00027/09
Presentació p. 15

Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a 
la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00028/09
Presentació p. 17

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el procediment de li-
citació del projecte de recuperació ambiental de l’abocador 
de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00002/09
Esmenes presentades p. 34

Proposta de resolució sobre l’habilitació del port 
de Sant Carles de la Ràpita per a la descàrrega d’aliments 
peribles i el desembarcament de tripulacions estrangeres
Tram. 250-00006/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
línia elèctrica subterrània per a les salines de la Trinitat, al 
delta de l’Ebre
Tram. 250-00007/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre les mesures previs-
tes per a evitar la reproducció del caragol poma al delta de 
l’Ebre
Tram. 250-00008/09
Esmenes presentades p. 35

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a afrontar la proliferació de furts i robatoris a les explo-
tacions agrícoles i ramaderes i per a garantir-ne la seguretat
Tram. 250-00009/09
Esmenes presentades p. 36

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
l’eix viari comprès entre Tàrrega i Alfarràs i l’execució de les 
obres de la variant de Bellcaire d’Urgell
Tram. 250-00010/09
Esmenes presentades p. 36
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Proposta de resolució sobre l’aturada dels trens de 
la línia 2 de rodalia a l’estació del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00012/09
Esmenes presentades p. 37

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una 
moratòria en l’obertura de dos nous pous a la plataforma pe-
troliera Casablanca de Repsol, a la costa del Delta de l’Ebre
Tram. 250-00013/09
Esmenes presentades p. 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la presentació d’un 
projecte de codi d’ètica policial
Tram. 250-00018/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la reducció de la circu-
lació de vehicles pesants els dies festius
Tram. 250-00020/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el projecte de les car-
reteres N-141 i C-63 entre Salt i Amer
Tram. 250-00021/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’increment de la vigi-
lància a la xarxa viària
Tram. 250-00022/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la redacció bilingüe de 
les notificacions per sancions de trànsit
Tram. 250-00024/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la neteja de les vies 
del tren
Tram. 250-00028/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei 
Sanitat Respon
Tram. 250-00030/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’increment de la per-
secució de la venda il·legal al carrer
Tram. 250-00031/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre el foment de l’ús de les 
energies renovables
Tram. 250-00035/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 40

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la supressió de les li-
mitacions de la velocitat als accessos a Barcelona
Tram. 250-00042/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42



15 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

SUMARI 3

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre la reconversió de l’Es-
cola Jacint Verdaguer, de Canovelles (Vallès Oriental), en un 
institut escola
Tram. 250-00048/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 43

Proposta de resolució sobre el respecte dels drets 
humans i les llibertats de la població del Sàhara Occidental
Tram. 250-00144/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la no-aplicació del De-
cret 109/2011, relatiu a la pròrroga dels pressupostos per 
al 2010, als centres d’acolliment de menors i d’atenció re-
sidencial
Tram. 250-00145/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’acord de 25 de novembre de 2010 amb l’Ajuntament de Tar-
ragona per a la cessió d’ús de les instal·lacions de la ciutat 
de repòs i de vacances de Tarragona per a activitats socio-
culturals
Tram. 250-00146/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre la constitució d’un 
grup de treball interdepartamental amb representants del 
sector de l’automòbil i sobre la promoció d’un codi de bones 
pràctiques
Tram. 250-00147/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre la no-aplicació de la 
reducció de personal a la residència La Mercè, de Tarragona
Tram. 250-00148/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre el sistema tramviari del 
Camp de Tarragona
Tram. 250-00149/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per 
a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per a la 
creació o restauració de vies arbrades
Tram. 250-00150/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per 
a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per al des-
plegament del Pla director de colònies industrials
Tram. 250-00151/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre els plans directors ur-
banístics del sistema costaner
Tram. 250-00152/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
coordinació dels serveis ferroviaris de les línies R4 i R7 a 
l’intercanviador de Martorell
Tram. 250-00153/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre les mesures per a la 
reducció de la contaminació i el millorament de la mobilitat i 
la seguretat viària
Tram. 250-00154/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el pressupost destinat 
als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de 
Barcelona
Tram. 250-00155/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre els serveis de pediatria 
de l’equip d’atenció primària Gatassa (Mataró 6), al CAP El 
Maresme, de Mataró
Tram. 250-00156/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre l’actitud del delegat 
del Govern davant la Unió Europea per a assolir l’ús oficial 
del català al Parlament Europeu
Tram. 250-00157/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la reciprocitat en la lli-
bertat de recepció directa de les emissions de ràdio i televisió 
valencianes i catalanes
Tram. 250-00158/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre el pressupost destinat 
als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de 
Barcelona
Tram. 250-00159/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució de condemna dels atemptats 
terroristes contra comunitats cristianes d’Àfrica i de l’Àsia i 
de defensa de la llibertat religiosa arreu del món
Tram. 250-00160/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la inclusió de la infor-
mació complementària dels senyals de trànsit en català i en 
castellà
Tram. 250-00161/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre el desdoblament de 
l’eix viari entre Tàrrega, Balaguer i Alfarràs, a les carreteres 
C-53 i C-26
Tram. 250-00162/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre l’assignació d’un vehi-
cle d’assistència mèdica d’intervenció ràpida a Ponts (No-
guera)
Tram. 250-00163/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
rotonda del carrer del Molí, a Flix (Ribera d’Ebre)
Tram. 250-00164/09
Presentació p. 56

Proposta de resolució sobre la descongestió dels 
jutjats socials a Tarragona
Tram. 250-00165/09
Presentació p. 57
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Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies de Renfe a Sant Vicenç de Castellet (Bages)
Tram. 250-00166/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
obres de construcció, reforma i millora dels hospitals públics
Tram. 250-00167/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre el finançament de les 
obres de construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tar-
ragona
Tram. 250-00168/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
nou hospital a Tarragona
Tram. 250-00169/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
Ciutat Judicial de Tarragona
Tram. 250-00170/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre l’Escola del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00171/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre el doble poliesportiu 
del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00172/09
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre el programa «La sar-
dana a l’escola»
Tram. 250-00173/09
Presentació p. 61

Proposta de resolució de suport al dret d’autode-
terminació del Sàhara Occidental i sobre la continuació de 
l’ajuda humanitària i la cooperació amb els campaments de 
refugiats a Tindouf
Tram. 250-00174/09
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre el sistema d’accés a 
la universitat
Tram. 250-00175/09
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la derogació del De-
cret 128/2010, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic 
del professorat de les universitats del sistema universitari de 
Catalunya
Tram. 250-00176/09
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre l’augment de l’oferta 
dels serveis ferroviaris a la línia R2 entre les estacions de 
Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell
Tram. 250-00177/09
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ajuts 
relatius al planejament urbanístic iniciat el 2004
Tram. 250-00178/09
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
d’equipaments museístics i culturals a Barcelona
Tram. 250-00179/09
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la participació de la 
Generalitat en la designació dels membres del Consell de la 
Comissió Nacional d’Energia i de la Comissió del Mercat de 
Telecomunicacions
Tram. 250-00180/09
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la no-col·laboració amb 
el règim dictatorial de Guinea Equatorial
Tram. 250-00181/09
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la reducció de vols a 
l’aeroport de Girona i sobre el traspàs de la gestió dels aero-
ports de Girona, Reus i Sabadell
Tram. 250-00182/09
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre la constitució d’un 
grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels 
peatges com a elements reguladors de la mobilitat
Tram. 250-00183/09
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de la 
depuradora d’aigües residuals i de la xarxa de col·lectors de 
la urbanització Mas de Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 250-00184/09
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre el projecte executiu i 
l’inici de les obres del nou Hospital Universitari Doctor Josep 
Trueta de Girona i sobre el seu lideratge com a campus de 
salut gironí
Tram. 250-00185/09
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Els Quatre Vents, a Canovelles (Vallès Oriental)
Tram. 250-00186/09
Presentació p. 71

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 270-00001/09
Esmenes a la totalitat p. 72

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 270-00002/09
Esmenes a la totalitat p. 73

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 270-00004/09
Presentació p. 73

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/09
Substitució de diputats p. 74

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes
Tram. 412-00005/09
Substitució de diputats p. 74

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Subgrup Parlamentari de Solidari-
tat Catalana per la Independència
Tram. 399-00006/09
Abandonament del subgrup parlamentari p. 74
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NOTES
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre les presumptes irregularitats en 
les adjudicacions de determinades obres per part de GISA
Tram. 354-00019/09
Sol·licitud i tramitació p. 74

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre les presumptes irregularitats en 
les adjudicacions de determinades obres per part de GISA
Tram. 354-00020/09
Sol·licitud i tramitació p. 75

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agèn-
cia Tributària de Catalunya davant la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost per a informar sobre les línies d’actu-
ació de l’Agència i les prioritats en la lluita contra el frau fiscal
Tram. 356-00009/09
Sol·licitud p. 75

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Nadal 
i Farreras, exconseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post perquè informi sobre les presumptes irregularitats en 
les adjudicacions de determinades obres per part de GISA
Tram. 356-00011/09
Sol·licitud p. 75

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

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals sobre els objectiu i les 
actuacions que s’han d’impulsar des de la vicepresidència i 
el dit departament
Tram. 355-00002/09
Substanciació p. 75

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

Compareixença de representants de la Direcció 
General d’Educació Infantil i Primària davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la conti-
nuïtat educativa amb relació a la funció dels instituts escola 
en el sistema educatiu
Tram. 357-00001/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

Compareixença de representants de la Direcció 
General d’Educació Secundària i Batxillerat davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la 

continuïtat educativa amb relació a la funció dels instituts 
escola en el sistema educatiu
Tram. 357-00002/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 75

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
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 76

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Abandonament del Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència
Comunicació p. 76

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/09
Designació de membres p. 76

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment un lloc de tre-
ball d’uixer especialitzat o uixera especialitzada en identi-
ficació del Departament d’Infraestructures, Equipaments i 
Seguretat
Tram. 500-00001/09
Adscripció p. 77

Concurs per a proveir temporalment un lloc de tre-
ball d’uixer majordom o uixera majordoma de la Direcció de 
Govern Interior
Tram. 500-00002/09
Adscripció p. 77

4.90.15. Contractació

Contractació del servei d’atenció de visites i de la 
botiga del Parlament de Catalunya durant els caps de set-
mana i els dies festius
Tram. 615-00001/09
Anunci p. 78
Nomenament de la Mesa de contractació p. 79

4.95. Altres informacions

Procediment per a elegir quatre síndics de la Sindi-
catura de Comptes
Tram. 282-00001/08
Acta de la presa de possessió del càrrec p. 79
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B. Procediment

D’acord amb el que estableix l’article 6.1 de la Llei de 
l’Estat 8/1994, la Comissió Mixta per a la Unió Europea 
va trametre al Parlament de Catalunya, amb data 9 de 
febrer de 2011, la Proposta de directiva del Parlament 
Europeu i del Consell relativa a la utilització de dades 
del registre de noms dels passatgers per a la prevenció, 
la detecció, la investigació i l’enjudiciament de delictes 
terroristes i delictes greus [COM (2011) 32] i va donar 
un termini de quatre setmanes perquè es remetés a la 
Comissió el dictamen motivat corresponent sobre la pos-
sible vulneració del principi de subsidiarietat.

La Mesa del Parlament, en la sessió del 15 de febrer de 
2011, va prendre nota del projecte d’acte legislatiu ob-
jecte de dictamen i, d’acord amb el que estableix l’article 
181.1 i 2 del Reglament del Parlament, en va donar trasllat 
a la Comissió d’Interior (tram. 295-00019/09) i va obrir 
un termini, que va finir el 2 de març de 2011, perquè els 
grups parlamentaris hi poguessin formular observacions.

Una vegada publicada la proposta d’acte legislatiu de la 
Unió Europea en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata
lunya núm. 24, del 21 de febrer de 2011, i dins el termini 
establert per a la formulació d’observacions, es va presentar, 
amb número d’entrada al Registre General 6642, un docu-
ment del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (CiU).

De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 
8/1994, el termini per a remetre el dictamen a les Corts 
Generals fineix el 9 de març de 2011.

C. Objecte de la consulta

L’objecte de la consulta és analitzar si la Proposta de di-
rectiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la 
utilització de dades del registre de noms dels passatgers 
per a la prevenció, la detecció, la investigació i l’enjudicia-
ment de delictes terroristes i delictes greus [COM (2011) 32] 
s’adequa al principi de subsidiarietat.

D. Competències de la Unió Europea que 
fonamenten el projecte d’acte legislatiu

El projecte d’acte legislatiu de la Unió Europea es basa 
en les competències que estableixen els articles 82.1.d i 
87.2.a del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Els articles esmentats disposen que les institucions de 
la Unió Europea poden establir mesures de cooperació 
policial que incloguin la recollida, l’emmagatzematge, 
l’anàlisi i la intervenció d’informació rellevant.

E. Competències afectades de la Generalitat 
de Catalunya

Les competències de la Generalitat de Catalunya afecta-
des pel projecte d’acte legislatiu de la Unió Europea són 
les que deriven de l’article 164.4 i 5 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya.

En particular, l’article 164.4 de l’Estatut estableix la 
competència pel que fa al «bescanvi d’informació en 
l’àmbit internacional i en les relacions de col·laboració 
i auxili amb les autoritats policíaques d’altres països».

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 6/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova el dictamen sobre 
l’adequació al principi de subsidiarietat de 
la Proposta de directiva del Parlament Eu-
ropeu i del Consell relativa a la utilització de 
dades del registre de noms dels passatgers 
per a la prevenció, la detecció, la investiga-
ció i d’enjudiciament de delictes terroristes i 
delictes greus [COM (2011) 32]
Tram. 295-00019/09

Adopció
Comissió d’Interior

Sessió núm. 3, 09.03.2011, DSPC-C 40

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 9 de març 
de 2011, ha estudiat el text de la Proposta de directiva del 
Parlament Europeu i del Consell relativa a la utilització 
de dades del registre de noms dels passatgers per a la 
prevenció, la detecció, la investigació i l’enjudiciament 
de delictes terroristes i delictes greus [COM (2011) 32] 
(tram. 295-00019/09) i les observacions presentades.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 181.3 del 
Reglament del Parlament, la Comissió ha acordat d’apro-
var el dictamen següent: 

I. Antecedents 

A. Base jurídica

L’article 12 del Tractat de la Unió Europea disposa que 
els parlaments nacionals han de vetllar perquè es respec-
ti el principi de subsidiarietat.

L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels 
principis de subsidiarietat i proporcionalitat estableix 
que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un 
parlament nacional de consultar, si escau, els parlaments 
regionals amb competències legislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de-
termina que el Parlament de Catalunya ha de participar 
en el control del principi de subsidiarietat amb relació 
als projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, 
per la qual es regula la Comissió Mixta per a la Unió Eu-
ropea, modificada per la Llei de l’Estat 24/2009, del 22 
de desembre, estableix que el Congrés i el Senat han de 
remetre als parlaments de les comunitats autònomes les 
iniciatives legislatives de la Unió Europea sense prejutjar 
l’existència de competències autonòmiques afectades.
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bilitat de la població i, per tant, també dels delinqüents, 
sobretot en el cas del terrorisme i d’altres delictes molts 
greus, sembla raonable que els paràmetres que han de 
seguir les companyies aèries siguin homogenis.

Pel que fa a les bases de dades Passenger Name Record 
(PNR), la proposta de directiva només exigeix que hi 
hagi una base única a cada estat, una unitat d’informa-
ció sobre passatgers; fins i tot permet que dos o més es-
tats puguin designar una autoritat única que actuï com a 
unitat d’informació. La directiva no estableix –no ho pot 
fer– com s’ha d’organitzar aquesta unitat, ja que és com-
petència dels estats membres organitzar-la de la manera 
que creguin convenient. En aquest punt caldria manifes-
tar la necessitat que tots els cossos policials existents en 
els diferents estats, d’acord amb llur normativa interna, 
tinguin accés a aquesta base de dades en condicions 
d’igualtat, si l’exercici de llurs funcions legalment atri-
buïdes ho requereix. Si la unitat d’informació de passat-
gers estatal és d’ús exclusiu d’un cos policial, i en queden 
exclosos altres cossos que presten serveis de policia ordi-
nària i integral en algunes parts del territori, els serveis 
que ofereixen els cossos exclosos se’n ressentiran pel que 
fa a l’eficàcia en la lluita contra el terrorisme i els delic-
tes greus. Cal, doncs, que la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra tingui accés a la base de dades de la 
unitat d’informació sobre passatgers, quan l’exercici de 
les seves competències ho requereixi.

III. Conclusió

El Parlament de Catalunya, a la vista de la propos-
ta legislativa i de les observacions presentades, adopta 
l’acord següent: 

Es compleix el principi de subsidiarietat amb la regula-
ció de la matèria per la Unió Europea, per mitjà d’una 
directiva que afavoreixi l’homogeneïtat de la regulació 
que facin els estats membres.

Palau del Parlament, 9 de març de 2011 

El secretari de la Comissió El president de la Comissió 
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves

II. Observacions 

Actualment ja existeix en els estats membres, imperativa-
ment des de la publicació de la Directiva 2004/82/CE, del 
29 d’agost, sobre la informació avançada de passatgers, 
una normativa que obliga les companyies aèries a facili-
tar informació, un cop finalitzat l’embarcament i sempre 
que els sigui requerida per les autoritats competents, de 
les persones que entren en el territori d’un estat membre 
de la Unió provinents d’un tercer estat. Aquesta informa-
ció té la finalitat de controlar els fluxos de persones, i les 
dades que ha d’incloure se circumscriuen a la identitat, 
la nacionalitat i la data de naixement de les persones, el 
tipus de document de viatge que porten, el lloc d’entrada 
al territori europeu, els horaris dels transports que fan 
servir, el nombre de persones que hi ha al mateix vol i el 
lloc d’embarcament inicial.

Posteriorment a l’aprovació d’aquesta directiva, les in-
vestigacions relacionades normalment amb delictes de 
terrorisme i de criminalitat organitzada van posar de 
manifest que els processos de reserva i adquisició dels 
bitllets d’avió donaven informació de molta utilitat per a 
la prevenció i repressió d’aquests tipus de delinqüència. 
La proposta de directiva que ens ocupa respon a aquesta 
constatació. Pretén, en conseqüència, promoure una le-
gislació homogènia dels estats membres per obligar les 
companyies aèries a facilitar les dades anomenades Pas-
senger Name Record (PNR) dels passatgers que entren 
al territori d’un estat de la Unió Europea provinents d’un 
tercer estat. Aquestes dades consisteixen en informació 
no verificada subministrada pels passatgers que les com-
panyies recullen i conserven en els sistemes de control 
de reserves i sortides de les companyies aèries amb fina-
litat comercial. S’hi inclouen les dates del viatge, l’itine-
rari, les dades del bitllet, les dades de contacte, l’agència 
de viatges que va reservar el vol, el mitjà de pagament 
utilitzat, el número del seient i les dades de l’equipatge.

A més dels aspectes relacionats amb les garanties ne-
cessàries per a la protecció dels drets que poden que-
dar limitats o simplement vulnerats per la regulació, que 
semblen estar molt presents i suficientment assegurats en 
la proposta de directiva, la proposta planteja dues grans 
qüestions: d’una banda, la necessitat que aquest tema 
sigui regulat per la Unió Europea (constatar el compli-
ment del principi de subsidiarietat), i de l’altra, l’accés 
i la gestió de les unitats estatals d’emmagatzematge de 
les dades.

Pel que fa a la necessitat de la regulació a nivell euro-
peu, la necessitat sembla clara. Si creiem que, tal com 
es desprèn d’algunes investigacions relacionades amb 
el terrorisme i altres delictes greus, és necessari obligar 
les companyies aèries a cedir les dades Passenger Name 
Record (PNR) a les autoritats dels estats membres per 
a la prevenció i la investigació dels delictes esmentats, 
llavors sembla raonable que la Unió Europea elabori una 
directiva que comprometi els estats a regular de manera 
homogènia les obligacions de les companyies aèries en 
aquest camp. Tot i que hi ha estats que ja han regulat 
aquesta obligació (França, Regne Unit i Dinamarca), una 
regulació per part de tots els estats membres sense cap 
tipus de paràmetre comú podria comportar diferències 
notables que en dificultarien el compliment adequat per 
part de les companyies. Si tenim en compte la gran mo-
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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’anul·lació de la subven-
ció a Endesa atorgada pel Govern en funcions 
de la Generalitat de Catalunya en Acord de 
Govern del 30 de novembre de 2010
Tram. 202-00024/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 2611 i 7171 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 10.03.2011

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 per anul·lar la subvenció a Endesa ator-
gada pel Govern en funcions de la Generalitat de Catalu-
nya en Acord de govern de 30 de novembre de 2010

Antecedents

– Acords del Govern de la Generalitat de 30 de novem-
bre de 2010 

– Llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric, 
de 23 de desembre del 2008

– Conveni de col·laboració entre el Govern de la Gene-
ralitat amb el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç 
espanyol, que preveu actuacions per millorar la qualitat 
del servei elèctric, el control de la tensió i la neteja de 
marges amb aportacions de la tarifa elèctrica de l’any 
2008, de la Generalitat de Catalunya i de les empreses 
distribuïdores.

Exposició de motius

8 de març de 2010. Com a conseqüència de les nevades 
en diverses comarques gironines, 458.396 abonats es van 
quedar sense llum d’un total de 363 municipis - 328 ali-
mentats per Endesa–, van caure 2.904 suports, van que-
dar sense servei 17 línies d’alta tensió, 251 de mitjana 
tensió i es van registrar més de 6.000 avaries en la xarxa 
de baixa tensió.

La Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat 
de Catalunya va decidir obrir un expedient sancionador 
a Endesa per l’apagada del 8 de març en diverses comar-
ques de Girona per presumptament incomplir les obli-
gacions de comunicació d’incidències als ajuntaments 
afectats i a la pròpia Direcció General d’Energia de la 
Generalitat. En aquest expedient s’indica que la informa-

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 41/2010, referent a l’acompliment de 
les recomanacions dels informes 24/2007, 
25/2007, 4/2008, 7/2008, 16/2008 i 18/2008
Tram. 256-00006/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
l’article 166.4 del Reglament, ha conegut l’Informe.

1.40. ACORDS AMB RELACIÓ A LES 
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell de modificació 
de les directives 2003/71/CE i 2009/138/CE 
pel que fa als poders de l’Autoritat Europea 
d’Assegurances i Pensions de Jubilació i de 
l’Autoritat Europea de Valors i Mercats
Tram. 295-00017/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell de modificació 
de la Directiva 2000/75/CE pel que fa a la 
vacunació contra la llengua blava
Tram. 295-00018/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del Regla-
ment, ha conegut la proposta.
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Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent de la seva 
publicació.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2011

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

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, en 
virtut d’allò establert per l’article 102 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, certifica que la «Proposició de 
llei d’anul·lació de la subvenció a Endesa atorgada pel Go-
vern en funcions de la Generalitat de Catalunya en Acord 
de Govern del 30 de novembre de 2010» (tram. 202-
00024/09), no implica un augment de crèdits o una dis-
minució d’ingressos per al present exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 9 de març de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de de-
sembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 
29 de març, de l’estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 202-00025/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 6555 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu, Maria de los 
Llanos de Luna Tobarra, Portaveu adjunt, Maria Dolors 
Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, Eva 
Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xan-
dri Pujol, Alícia Alegret i Martí, Jordi Cornet i Serra, 
Pere Calbó i Roca, Juan Bertomeu i Bertomeu, Santi 
Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas 
Zurilla, Josep Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i 
José Antonio Coto Roquet, Diputades i Diputats del 
Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposició de llei.

ció «no va seguir els protocols establerts, una infracció 
tipificada com a greu en la Llei de Garantia i Qualitat de 
Subministrament Elèctric, i que és sancionable amb una 
multa de fins a 6 milions d’euros.

El conseller portaveu en funcions del Govern de la Ge-
neralitat, Honorable Sr. Joaquim Nadal, va anunciar el 
proppassat 30 de novembre de 2010 l’Acord de Govern 
pel qual s’aprovava concedir a Endesa Distribución Eléc-
trica una subvenció de 6 milions d’euros per al finança-
ment de les obres corresponents als plans de millora de 
la qualitat del subministrament elèctric i de control de la 
tensió. Aquesta subvenció s’emmarca en el conveni de 
col·laboració que el Govern té signat amb el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, que preveu actuaci-
ons per millorar la qualitat del servei elèctric, el control 
de la tensió i la neteja de marges amb aportacions de la 
tarifa elèctrica de l’any 2008, de la Generalitat de Cata-
lunya i de les empreses distribuïdores.

D’aquesta manera el Govern en funcions va aprovar con-
cedir a Endesa Distribución Eléctrica una subvenció de 
6 milions d’euros per al finançament de les obres cor-
responents als plans de millora de la qualitat del submi-
nistrament elèctric i de control de la tensió mentre que 
aquesta mateixa empresa afronta un expedient sancio-
nador obert pel Departament d’Economia i Finances de 
6 milions d’euros per la gestió que Endesa Distribución 
Eléctrica va fer de la informació i la comunicació per 
l’apagada, que va patir sobretot la demarcació de Girona, 
com a conseqüència de la nevada del 8 de març.

Atès que el procés sancionador iniciat a l’agost pel De-
partament d’Economia i Finances de la Generalitat con-
tra Endesa Distribución Eléctrica «descartava però que 
l’apagada es produís per falta de manteniment en el siste-
ma» acordar una subvenció «per a plans de millora de la 
qualitat del subministrament elèctric» no s’escau, i s’ha 
d’entendre com una condonació encoberta de la multa 
del susdit expedient sancionador iniciat pel Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

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

Proposició de llei

Article primer. Objecte de la llei

S’anul·la la subvenció de 6 milions d’euros a Endesa Dis-
tribución Eléctrica atorgada pel govern en funcions de la 
Generalitat de Catalunya en Acord de Govern de 30 de 
novembre de 2010.

Article segon. Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació d’aquesta llei és la Comunitat Autò-
noma de Catalunya.

Disposició derogatòria

Es deroguen quantes disposicions s’oposin, es contradi-
guin o siguin incompatibles amb el contingut d’aquesta 
Llei.



15 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 11

te subsegüent d’aquesta modificació normativa, i que es 
tradueix necessàriament en la supressió i posterior disso-
lució i liquidació d’algunes entitats i empreses públiques 
considerades supèrflues o innecessàries, o si més no fa-
cilitar-ne la fusió o conversió en una de les categories 
que es regulen.

Per aquest motiu, finalment, la present proposició de llei 
introdueix en seu de disposicions addicionals un calen-
dari de reducció d’entitats i empreses públiques, que bé 
desapareixen o bé es fusionen amb altres, tot regulant-se 
aquest procés en dues fases: una primera fase, que po-
dem anomenar «de xoc», que obliga ja el Govern a su-
primir o fusionar algunes d’aquestes entitats concretes 
i que apareixen enumerades en l’Annex de la proposició 
de llei; una segona fase que estableix un termini per re-
duir el sector públic no administratiu en tres mesos fins 
a un cinquanta per cent dels ens existents a l’actualitat. 
D’aquesta manera s’assoleix l’efecte de reducció del vo-
lum real del sector públic, tot contribuint de manera efi-
caç a la reducció de la despesa pública.

Per tot l’antecedent, el Grup parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei de finances públiques de Catalunya, i de 
modificació de l’article 1 del decret legislatiu 
2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei 4/1985, de 29 de març, de 
l’estatut de l’empresa pública catalana

Article 1

L’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, queda redactat de la següent 
manera: 

«Article 4

»1. El sector públic no administratiu dependent de l’Ad-
ministració de la Generalitat està format per les entitats 
autònomes administratives, les empreses públiques i les 
agències.

»2. Són entitats autònomes administratives aquelles que, 
dependent d’un departament de l’Administració, desen-
volupen funcions i competències de caràcter administra-
tiu sota règim d’autonomia administrativa o de gestió i 
d’autonomia econòmic-financera. Gaudeixen de perso-
nalitat jurídica pròpia.

»3. Les empreses públiques de la Generalitat són aque-
lles que adopten la forma de societat civil o societat 
mercantil, tot garantint-se l’Administració o les entitats 
o empreses públiques què també participen una parti-
cipació mínima del cinc per cent del capital social i la 
potestat de designar a tots o a part dels òrgans de direc-
ció, i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica 
pròpia però que han d’ajustar llur activitat al dret privat. 
En tots dos casos, les empreses han de desenvolupar una 
activitat econòmica susceptible de contraprestació i, en 
el cas de les entitats de dret públic que actuen sotmeses 

Exposició de motius

I 

Constitueix un objectiu cabdal de la IX legislatura del 
Parlament de Catalunya –i també sembla ser aquesta la 
voluntat del Govern actual– assolir un sector públic, tant 
administratiu com no administratiu, més simplificat, ra-
cional i eficient. En aquest sentit, la proposició de llei 
presentada recentment pel Grup parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya pel que fa a les agències catalanes 
constitueix una primera fase per assolir el compliment 
d’aquest objectiu.

Ara bé, el conjunt dels ens instrumentals al servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya no s’ex-
haureix amb les agències. Cal afegir un bon grapat d’en-
titats públiques que presten serveis públics –alguns d’ells 
essencials per a la ciutadania– i que poden adoptar dife-
rents formes jurídiques i models de gestió. Ens referim 
als organismes autònoms, amb les seves diverses moda-
litats, i a les diferents categories d’empreses públiques 
existents. Constitueix, doncs, l’objecte de la present pro-
posició de llei impulsar la segona fase d’aquest procés de 
simplificació i racionalització del sector públic no admi-
nistratiu iniciat amb les agències.

II 

L’article 4 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, estableix les classes d’entitats 
autònomes i empreses públiques que conformen el sector 
públic no administratiu dependent de la Generalitat de 
Catalunya. Paral·lelament el Decret legislatiu 2/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública 
Catalana, regula el règim jurídic i les principals eines 
de gestió de les entitats que adopten la forma jurídica de 
«empresa pública».

La present proposició de llei te per objectiu principal 
simplificar, reduir i racionalitzar el sector públic no 
administratiu de la Generalitat, sota tres premisses. La 
primera, suprimir les entitats autònomes comercials, in-
dustrials o financeres com a categoria independent, atès 
que estan avui desfasades degut al major pes i eficàcia 
que tenen les empreses públiques i les agències. La sego-
na, reconduir la categoria «entitats autònomes» a la úni-
ca de «entitats autònomes administratives». I la tercera, 
simplificar i reduir la categoria «empreses públiques» de 
les tres classes actuals a dues, que en seran les societats 
civils o mercantils amb participació de la Generalitat, tot 
garantint-li com a mínim una participació del cinc per 
cent del capital social, i les entitats de dret públic que 
han d’ajustar la seva activitat al dret privat.

D’aquesta forma el panorama del sector públic no ad-
ministratiu de la Generalitat de Catalunya quedarà con-
figurat per tres úniques categories: les entitats autòno-
mes administratives, les empreses públiques –que poden 
adoptar la forma de societat civil o mercantil o de en-
titat de dret públic que han d’ajustar la seva activitat al 
dret privat– i finalment les ja esmentades agències. Amb 
això, s’assoleix un primer objectiu, què és reduir les 
classes d’ens instrumentals i, un segon, que serà l’efec-
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Disposició final Primera

Les possibles repercussions econòmiques que impliqui 
l’entrada en vigor d’aquesta llei, seran exigibles en el 
proper exercici pressupostari.

Disposició final Segona

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Annex: Entitats i empreses sotmeses 
urgentment al procés de simplificació  
i racionalització dels ens instrumentals 
de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya

Entitats autònomes administratives

– Integració del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Es-
pecialitzada, dependent del Departament de Justícia, i de 
l’Institut d’Estudis de la Salut (IES), dependent del De-
partament de Salut, a l’Escola d’Administració Pública 
de Catalunya, que es converteix en l’únic ens públic de 
selecció i formació del personal al servei de la Generali-
tat, tret l’Institut de Seguretat de Catalunya pel que fa a 
les policies local i al cos de mossos d’esquadra.

– Fusió de Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 
amb el Centre d’Estudis d’Opinió, en un sol organisme 
autònom administratiu, amb dues àrees d’especialització 
administrativa.

– Fusió de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques amb 
l’Agència de Protecció de la Salut, en un sol organisme 
autònom administratiu amb dues àrees especialització 
administrativa.

– Fusió de la Biblioteca de Catalunya amb la Institució 
de les Lletres Catalanes, per constituït un únic organis-
me autònom administratiu de la Cultura i les Lletres Ca-
talanes.

Entitats autònomes industrials, comercials  
i financeres

Fins que es faci efectiu el que disposa l’article 3 i la Dis-
posició addicional segona d’aquesta llei, es procedeix a 
la integració immediata de l’Institut Català del Crèdit 
Agrari (ICCA), dependent del departament d’Economia 
i Coneixement, a l’Institut Català de Finances (ICF), de 
forma que aquest darrer ens es converteix en l’única en-
titat financera dependent de la Generalitat.

Es suprimeix l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA).

Es suprimeix l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural

Entitats de dret públic que actuen sotmeses  
a Dret privat

– Supressió l’Institut Català Internacional per la Pau.

– Supressió del Memorial Democràtic.

– Integració de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) en 
l’ACC10.

a dret privat, a més han de desenvolupar un servei públic 
titularitat de la Generalitat.

»4. Les societats civils i les societats mercantils es regei-
xen per la legislació civil i mercantil, respectivament, i 
pel dret laboral quan el seu personal.

»5. Les agències s’organitzen i funcionen de conformitat 
amb allò que estableixi la seva legislació específica».

Article 2

L’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desem-
bre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 
29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública catalana, 
queda redactat de la següent manera: 

«Article 1

»Aquesta llei s’aplica a: 

»a) Les societats civils i mercantils amb participació de 
l’Administració de la Generalitat o de les seves entitats o 
empreses públiques que tenen també participació.

»b) Les entitats de dret públic amb personalitat jurídi-
ca pròpia, però que han d’ajustar la seva activitat al dret 
privat».

Article 3

El capítol II del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de de-
sembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 4/1985, 
de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública catala-
na, resta derogat, tret aquells articles que, en virtut del 
que disposen els articles 27, 33, 35 i 41 pel que fa a la 
seva aplicació a les entitats de dret públic que han d’ajus-
tar la seva activitat al dret privat, i a les societats públi-
ques, que queden vigents.

Article 4

L’enunciat del capítol IV del Decret legislatiu 2/2002, de 
24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública 
catalana, queda redactat de la següent manera: 

«De les societats públiques amb participació de la Ge-
neralitat».

Disposició addicional Primera

El Govern procedirà a adoptar les mesures necessàries 
per tal d’aplicar de manera urgent la reducció i simpli-
ficació del sector públic no administratiu contingut en 
l’Annex d’aquesta llei.

Disposició addicional Segona

El Govern ha de presentar al Parlament, en el termini 
màxim de tres mesos, un projecte de llei de simplifica-
ció, reducció i racionalització del sector públic no ad-
ministratiu, complementari del que estableix l’Annex 
aquesta llei, tendent a assolir una reducció efectiva de 
fins el cinquanta per cent del número d’entitats autòno-
mes, empreses públiques i agències que conformen l’Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya.
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administratiu de la Generalitat, sota tres premisses. La 
primera, suprimir les entitats autònomes comercials, in-
dustrials o financeres com a categoria independent, atès 
que estan avui desfasades degut al major pes i eficàcia 
que tenen les empreses públiques i les agències. La sego-
na, reconduir la categoria «entitats autònomes» a la úni-
ca de «entitats autònomes administratives». I la tercera, 
simplificar i reduir la categoria «empreses públiques» de 
les tres classes actuals a dues, que en seran les societats 
civils o mercantils amb participació de la Generalitat, tot 
garantint-li com a mínim una participació del cinc per 
cent del capital social, i les entitats de dret públic que 
han d’ajustar la seva activitat al dret privat.

D’aquesta forma es pretén assolir que el panorama del 
sector públic no administratiu de la Generalitat de Ca-
talunya quedi configurat per tres úniques categories 
jurídiques: les entitats autònomes administratives, les 
empreses públiques –que poden adoptar la forma de so-
cietat civil o mercantil o de entitat de dret públic que han 
d’ajustar la seva activitat al dret privat– i finalment les ja 
esmentades agències.

Amb això, s’assoleix un primer objectiu, què és reduir les 
classes d’ens instrumentals i, un segon, que serà l’efec-
te subsegüent d’aquesta modificació normativa, i que es 
tradueix necessàriament en la supressió i posterior disso-
lució i liquidació d’algunes entitats i empreses públiques 
considerades supèrflues o innecessàries, o si més no fa-
cilitar-ne la fusió o conversió en una de les categories 
que es regulen.

Per aquest motiu, s’incorpora un annex, que preveu ja 
d’entrada la reducció del sector públic no administratiu 
per via de supressió o fusió d’algunes entitats o empre-
ses, i es dona un mandat al Govern per dur a terme, en 
una segona fase, una nova reducció del sector públic.

2. Afectacions normatives

La proposició de llei afecta bàsicament a dos lleis actu-
alment vigents, que constitueixen el «corpus iuris» del 
règim jurídic dels ens instrumentals de la Generalitat, i 
que són: 

– Llei de finances públiques de la Generalitat, Text refós 
aprovat per Decret legislatiu 3/2002 (afectació: art. 4).

– Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, text refós 
aprovat per Decret legislatiu 2/2002. (afectació art. 1).

3. Afectacions pressupostàries

La proposició de llei preveu expressament la no afecta-
ció de la modificació normativa presentada fins el proper 
exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2011

– Fusió de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i 
Institut Geològic de Catalunya, en un únic organisme 
públic amb dues àrees d’especialització funcional.

– Supressió del Consell Català de la Producció Integrada 
i Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

– Fusió de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca i Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya, en una única Agència Universitària.

– Fusió de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya, en una única agència amb 
dues àrees d’especialització tècnica i administrativa.

Societats mercantils

– Fusió de Circuits de Catalunya, SL i Circuit de Mo-
tocròs de Catalunya, SL, en una única empresa pública 
societària.

– Fusió d’Eficiència Energètica, SA i Sanejament Ener-
gia, SA en una única empresa pública societària.

– Supressió de Gestió de Màrqueting i Serveis de les Co-
marques Gironines, SLU.

– Supressió de GEOCAT, Gestió de Projectes, SA.

– Supressió de Autometro, SA.

– Fusió de Regs de Catalunya, SAU (REGSA) i Reg Sis-
tema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA), en una úni-
ca societat mercantil.

– Fusió de Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) 
amb Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA), en 
una única societat mercantil.

– Fusió de Grup UOC, SL amb Eureca Media, SL i Edi-
torial UOC, SL, per constituir una única societat mer-
cantil sota denominació UOC, SL.

Palau del Parlament, 1 de març de 2011

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Josep Enric Millo i 
Rocher, Maria de los Llanos de Luna Tobarra, Jordi Cor-
net i Serra, Pere Calbó i Roca, Mª Dolors Montserrat i 
Culleré, Josep Llobet Navarro, Eva García Rodríguez, 
José Antonio Coto Roquet, Pedro Chumillas Zurilla, 
Rafael López Rueda, Santiago Rodríguez Serra, María 
José García Cuevas, Dolors López Aguilar, Marisa Xan-
dri Pujol, Rafael Luna Vivas, Juan Bertomeu Bertomeu, 
Alícia Alegret i Martí

Antecedents referents a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 4 del Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, i de modificació de 
l’article 1 del Decret legislatiu 2/2002, de 24 
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’estatut de 
l’empresa pública catalana

1. Objecte de la Proposició de llei

La present proposició de llei, que presenta el Grup par-
lamentari del Partit Popular, te per objectiu principal 
simplificar, reduir i racionalitzar el sector públic no 
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avantatges fiscals. Al mateix temps les entitats finance-
res oferien crèdits de tot tipus com a mitjà per a un es-
tatus de benestar que ens posava al nivell de les grans 
economies del món.

Però les circumstàncies a l’hora de signar el contracte 
hipotecari han variat, i molt, per a la majoria de persones 
hipotecades, particularment aquelles que es van hipote-
car a partir del 2006, quan els tipus d’interès eren més 
baixos i els preus de l’habitatge arribaren al seu màxim. 
L’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi finance-
ra i econòmica han deixat a Catalunya quasi un 18% de 
població en atur i la impossibilitat de fer front al deute 
hipotecari està sent una realitat cada cop major i una de 
les noves causes d’exclusió social.

Així, la persona que es va hipotecar per la compra d’un 
habitatge, davant la impossibilitat de fer front als paga-
ments mensuals (majoritàriament per la pèrdua del lloc 
de treball), es queda sense sostre, amb un deute impor-
tant amb l’entitat i amb una taca a l’expedient o “historial 
de crèdit”, que impossibilita assolir noves fonts de finan-
çament. Així doncs, l’executat està condemnat a l’exclu-
sió social i a l’exclusió financera.

Del primer trimestre de 2007 al primer trimestre de 
2010, el número d’execucions presentades a Catalunya 
ha augmentat un 485%. És a dir, en tan sols tres anys, i 
després de l’esclat de la crisi financera, el número d’exe-
cucions hipotecàries s’ha multiplicat gairebé per cinc a 
Catalunya.

Lluny d’atenuar el col·lapse de les famílies hipotecades, 
la legislació espanyola suposa un autèntic maltractament 
jurídic per les persones en situació d’insolvència. La si-
tuació jurídica actual és la següent: 

D’una banda, la Llei de Concurs de Creditors 22/2003, 
de 9 de juliol, elaborada en un moment de creixement 
econòmic, tot i que formalment està destinada tant a per-
sones jurídiques com físiques, a la pràctica permet que 
una empresa pugui liquidar els seus deutes i començar 
de zero però no contempla la mateixa possibilitat per a 
les famílies insolvents.

D’altra banda, la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) 1/2000, 
de 7 de gener, tampoc facilita l’exercici del dret a la tute-
la judicial efectiva dels afectats en processos d’execució 
hipotecària. El seu article 695 limita les al·legacions del 
executat als supòsits en què aquest ja hagi liquidat el seu 
deute o en què el banc hagi incorregut en un error de 
càlcul. D’aquesta manera, s’impedeix que el jutge pugui 
examinar les circumstàncies que han conduït a la insol-
vència familiar o avaluar el grau d’informació efectiva 
que tenien els afectats al moment de contraure la hipoteca.

Però l’aspecte més controvertit de la mateixa LEC és el 
que fa referència a la subhasta de l’immoble que consta 
com a garantia del préstec hipotecari. L’article 671 es-
tableix que, en cas de quedar la subhasta deserta sense 
postors, el creditor (en aquest cas, l’entitat financera) po-
drà adjudicar-se el bé pel 50% del seu valor de taxació, a 
partir de la nova taxació imposada per l’entitat financera. 
Això està possibilitant que les entitats financeres s’adju-
diquen els immobles per la meitat del seu valor, recla-
mant el pagament del deute restant, més els interessos 
i costes judicials, a la persona en situació d’insolvència.

Proposició de llei de dació en pagament de 
l’habitatge personal o familiar hipotecat amb 
alliberament del deute pendent garantit 
amb hipoteca
Tram. 202-00026/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 6648 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

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 dació en pagament de l’habitatge 
personal o familiar hipotecat amb alliberament del deute 
pendent garantit amb hipoteca

Antecedents

– Llei de concurs de creditors 22/2003

– Llei d’enjudiciament civil (LEC) 1/2000

– Llei de regulació del mercat hipotecari 2/1981

– Llei hipotecària, de 8 de febrer de 1946

– Acord 30 compromisos per a l’ocupació, el teixit eco
nòmic i el desenvolupament social de Catalunya, signat 
el 18 de desembre de 2009 pel Govern i els interlocutors 
socials

Exposició de motius

El creixement econòmic espanyol dels últims anys ha 
anat estretament lligat a la construcció d’habitatges i a 
fomentar la propietat privada com a principal règim de 
tinença. Per assolir aquest objectiu, les entitats bancà-
ries, estimulades per l’absència de controls públics, han 
incentivat la concessió gairebé indiscriminada de crèdits 
hipotecaris. L’absència de polítiques que garantissin un 
lloguer accessible i estable, i el mateix impuls del règim 
de propietat privada per part de les administracions pú-
bliques, va induir al sobre endeutament d’una part im-
portant de la població com a única forma d’accedir a un 
habitatge digne.

El resultat d’aquesta situació ha estat que cada vegada 
més persones han travessat i travessen enormes dificul-
tats degut a l’alt nivell d’endeutament. A l’altre costat 
els veritables beneficiats d’aquesta situació han estat els 
constructors, bancs, caixes d’estalvis, financeres i multi-
tud de empreses de crèdit i reunificació, que han acon-
seguit beneficis desorbitats en els seus comptes a costa 
dels consumidors que han carregat amb la pitjor part 
del pes del boom immobiliari i de l’«alegria» respecte 
al crèdit en general. Des de la banca i els successius Go-
verns, s’argumentava que amb això les famílies estaven 
invertint en un actiu que aniria augmentant el seu valor, 
any darrera any, i que a més a més ho farien amb grans 
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pendent garantit amb hipoteca», no implica un augment 
de crèdits o una disminució d’ingressos per al present 
exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 2 de març de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Proposició de llei del contracte d’integració 
de les persones nouvingudes a Catalunya
Tram. 202-00027/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7006 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Alícia Sánchez-Camacho i Pérez, Presidenta del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parla-
ment, Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu, Maria de los 
Llanos de Luna Tobarra, Portaveu adjunt, Maria Dolors 
Montserrat i Culleré, Maria José Garcia Cuevas, Eva 
Garcia Rodríguez, Dolors López Aguilar, Marisa Xan-
dri Pujol, Alícia Alegret i Martí, Jordi Cornet i Serra, 
Juan Bertomeu i Bertomeu, Pere Calbó i Roca, Santi 
Rodríguez i Serra, Rafel Luna i Vivas, Pedro Chumillas 
Zurilla, Josep Llobet Navarro, Rafael López i Rueda i 
José Antonio Coto Roquet, Diputades i Diputats del 
Grup del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb allò 
que disposa l’article 100, apartat b), del Reglament de la 
Cambra, presenten la següent proposició de llei: 

Exposició de motius

Catalunya té en aquests moments 1,2 milions d’estran-
gers. Això representa el 16,4% del total de població. En 
els darrers 10 anys, la nostra societat ha rebut més d’un 
milió de persones nouvingudes que ha posat a prova la 
capacitat d’acollida de la nostra societat i dels seus mu-
nicipis.

Molts barris de moltes ciutats catalanes han vist trans-
format el seu perfil demogràfic, econòmic, cultural i les 
relaciones socials que s’establien al rebre un flux migra-
tori tant gran.

Mentre en alguns barris no ha existit cap tipus de proble-
ma, l’afluència de nouvinguts a altres barris ha excedit 
la seva capacitat d’acollida provocant nombrosos proble-
mes de convivència.

Des del Grup parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya som conscients que la immigració comporta molts 
beneficis per a la societat d’acollida i per a les pròpies 
persones nouvingudes, sempre que es gestioni correcta-
ment. Una de les claus de l’èxit del procés migratori és 
l’ordre i el control del flux que permeti adaptar aquests a 
la capacitat real d’acollida de la nostra societat.

Una altra d’aquestes claus és atorgar drets i exigir deures 
a les persones nouvingudes. Això vol dir que la voluntat 

No és propi d’un Estat social i democràtic de dret que 
la persona que de forma involuntària esdevé insolvent, 
a més de perdre el seu únic habitatge, es quedi amb un 
deute astronòmic originat com a producte d’un daltabaix 
financer del qual no és responsable. En aquest sentit, es 
fa necessari articular una via que alliberi les famílies 
hipotecades dels efectes perversos de la sobrevaloració 
dels habitatges, i de la concessió indiscriminada de prés-
tecs hipotecaris per part de les entitats financeres.

Per tot l’exposat és evident la necessitat de mesures ur-
gents i permanents davant la greu situació plantejada a 
les famílies per garantir el respecte als drets dels ciuta-
dans, i que condueixin a una societat equilibrada, soste-
nible i responsable.

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

Proposició de llei

Article 1. Dació en pagament

La persona o persones que tinguin la totalitat de la plena 
propietat d’un habitatge personal o familiar habitual que 
estigui hipotecat, podran donar-lo en pagament unilate-
ralment al titular o titulars de la hipoteca que constin al 
Registre de la Propietat. La dació unilateral en pagament 
transmetrà la plena propietat de l’habitatge, i extingirà la 
totalitat del deute vigent garantit per hipoteca per capi-
tal, interessos tant ordinaris com moratoris, comissions, 
penalitzacions, costes, i qualsevol altre concepte.

Article 2. Forma

La dació unilateral en pagament s’atorgarà en escriptura 
pública, que serà notificada fefaentment al titular o ti-
tulars de la hipoteca que constin al Registre de la Pro-
pietat, acompanyada d’acta notarial acreditativa de trac-
tar-se d’habitatge personal o familiar habitual.

Article 3. Assentament al Registre de la 
propietat

La presentació al Registre de la Propietat dels docu-
ments expressats a l’article anterior durà a la inscripció 
de la propietat de la finca a nom del titular o titulars de 
la hipoteca, que quedarà cancel·lada. En cap cas caldrà 
el consentiment del titular o titulars de la hipoteca per 
practicar aquests assentaments

Palau del Parlament, 2 de març de 2011

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

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, en 
virtut d’allò establert per l’article 102 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, certifica que la present «Pro-
posició de Llei de dació en pagament de l’habitatge per-
sonal o familiar hipotecat amb alliberament del deute 
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Article 2. Contingut del contracte 
d’integració

1. Amb el contracte d’integració de les persones nouvin-
gudes es comprometen a: 

a) Adquirir els coneixements lingüístics suficients de les 
llengües oficials a Catalunya equivalent a un nivell A2 
del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües 
aprovat pel Consell d’Europa.

b) Adquirir un coneixement adequat dels principis i va-
lors fonamentals de la Constitució espanyola i de l’Esta-
tut d’Autonomia, així com de l’organització i el funciona-
ment de les institucions públiques espanyoles i catalanes.

c) Adquirir un coneixement adequat de la vida civil, amb 
especial referència als camps de la salut, l’educació, els 
serveis socials, el treball i les obligacions fiscals.

d) Respectar i complir amb la legislació vigent a Catalunya.

e) Garantir l’aplicació dels drets dels infants i de les do-
nes, especialment pel que fa als drets d’escolarització i a 
la igualtat de gènere.

f) Retornar al seu país si per espai d’un període de temps 
no té un lloc de treball ni mitjans de subsistència.

2. La persona nouvinguda ha de declarar específicament 
que accepta els drets i deures de tots els ciutadans esta-
blerts al títol I de la Constitució Espanyola i al Títol I de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

3. Amb el contracte d’integració, l’Administració es 
compromet a donar suport a la integració dels estran-
gers, prenent totes les mesures necessàries, en coordina-
ció amb l’Estat, els ens locals i les entitats sense ànim de 
lucre, dins de les seves respectives competències.

L’Administració ha d’establir un servei de primera acolli-
da per a poder fer efectiu el necessari suport a la integra-
ció dels estrangers immigrats.

Article 3. Verificació del compliment  
del contracte d’integració

1. En el marc del que estableixi la legislació general i 
dels acords establerts amb el Govern de l’Estat, l’Admi-
nistració ha de tenir en compte l’incompliment del con-
tracte d’integració de cara a la renovació o denegació del 
permís de residència o de treball, a la concessió d’auto-
ritzacions per arrelament i a la reagrupació familiar.

2. La verificació del compliment del contracte d’inte-
gració es portarà a terme en els terminis establerts per 
a cadascun dels procediments a què es fa referència en 
l’article anterior. L’Administració procedirà a la veri-
ficació, previ avís a la persona nouvinguda, que haurà 
d’aportar la documentació necessària per demostrar la 
seva integració a la nostra societat, en especial pel que fa 
referència a l’assoliment de competències en les llengües 
oficials, el compliment de les lleis i la normativa vigent, 
el respecte a les normes bàsiques de ciutadania i convi-
vència i el respecte en particular als drets dels infants i 
de les dones, sobretot pel que fa als drets d’escolarització 
i a la igualtat de gènere.

3. En el procés de verificació del contracte d’integració 
regulat en aquesta llei, els Ajuntaments hauran d’emetre 

d’integració ha de ser una de les claus per a una correc-
ta integració de les persones nouvingudes i una garantia 
per a la societat d’acollida de que l’administració vetllarà 
per protegir i fomentar la immigració que ve a treballar 
tot respectant els nostres valors i costums i que actuarà 
davant d’aquella que causa problemes de convivència, ci-
visme i seguretat en els nostres barris

Per aquest motiu, el contracte o acord d’integració que 
regula aquesta proposició de llei vol ser aquest doble 
compromís entre els immigrants nouvinguts i la societat 
espanyola, catalana i de cadascun dels municipis. Amb 
aquest compromís, les persones nouvingudes es compro-
meten a aprendre les nostres llengües oficials, a conèixer 
la nostra societat, a saber dels seus drets i deures, a com-
prometre’s amb el respecte dels valors fonamentals de 
la societat occidental, sobretot pel que fa als drets de les 
dones i dels infants, a adoptar el compromís de respec-
tar totes les lleis i ordenances municipals i a mantenir el 
compromís de retornar al seu país si en un temps deter-
minat no troben un lloc de treball que els garanteixi la 
manutenció.

A més, la proposició de llei que presenta el Grup par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya dona prota-
gonisme als ajuntaments per a participar en el procés 
de verificació del Compromís d’integració verificant el 
compliment de la normativa i del comportament cívic i 
ciutadà del nouvingut.

Per tot l’antecedent, el Grup parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent,

Proposició de llei de regulació del contracte 
d’integració de les persones nouvingudes  
a Catalunya

Article 1. El contracte d’integració

1. Les persones nouvingudes que vinguin a Espanya i 
situïn la seva residència en el territori de Catalunya tenen 
l’obligació de preparar la seva integració a la societat eu-
ropea, espanyola i catalana.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per persona nouvin-
guda la persona estrangera immigrant.

3. Amb aquesta finalitat, les persones nouvingudes han 
de signar el contracte d’integració regulat en aquesta llei 
amb l’Administració, en virtut del qual es comprometen 
a la seva plena integració a la societat, tot respectant els 
valors cívics de convivència bàsics de la societat euro-
pea, inclosa la igualtat entre homes i dones, a complir 
amb la legislació vigent i a tenir un coneixement sufici-
ent de les llengües oficials a Catalunya.

4. El Govern, reglamentàriament, determinarà les con-
dicions d’aplicació del contracte d’integració, la seva 
durada i les seves condicions de renovació, les accions 
del compromís i les condicions per al seguiment i la va-
lidació d’aquestes accions, incloent el reconeixement de 
l’adquisició d’un nivell satisfactori de domini tant oral 
com escrit de les llengües oficials a Catalunya.



15 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 17

lar el contracte d’integració de les persones nouvingudes 
a Catalunya. Per aquest motiu, determina què s’entén per 
persona nouvinguda (l’estranger immigrant), quin és el 
contingut del contracte i la seva naturalesa jurídica.

2. Afectacions normatives

La proposició de llei no afecta directament a cap dispo-
sició legal vigent, tot i que cal que la seva implementació 
es faci en el marc del que preveu la Llei 10/2010, de 7 
de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya.

3. Afectacions pressupostàries

La proposició de llei preveu expressament la no afecta-
ció de la modificació normativa presentada fins el proper 
exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 4 de març de 2011

Proposició de llei per a una nova ciutadania 
i per a la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00028/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 7012 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, Dolors Camats i Luís, Portaveu del Grup Par-
lamentari d’ICV-EUiA i Anna Simó i Castelló, Portaveu 
del Grup Parlamentari d’ERC, d’acord amb el que dis-
posa l’article 100.1.b) i l’article 101.1 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposició de llei per a una nova 
ciutadania i per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
acompanyada de la documentació 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’article 19 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya esta-
bleix que, totes les dones tenen dret al lliure desenvolu-
pament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure 
amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, 
maltractaments i de tota mena de discriminació.

Les dones tenen dret a participar en condicions d’igual-
tat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits pú-
blics i privats.

un certificat de convivència i civisme que garanteixin 
que l’estranger immigrat compleix amb les normes bàsi-
ques de convivència i de respecte cívic.

Article 4. Naturalesa del contracte 
d’integració

El contracte d’integració té naturalesa administrativa, i 
es formalitzarà en el moment en què es produeixi l’entra-
da de la persona nouvinguda a Catalunya en els termes 
establerts per la legislació sobre drets i deures dels es-
trangers a Espanya.

Disposició transitòria única

Les persones nouvingudes que resideixin a Catalunya 
han de formalitzar el contracte d’integració regulat en 
aquesta llei en el termini de sis mesos des de la seva en-
trada en vigor.

Disposició addicional primera

Les Administracions públiques han d’adoptar les mesu-
res necessàries per aplicar el que disposa aquesta llei, en 
el termini de dos mesos des de la seva entrada en vigor.

Disposició addicional segona

El Govern, en el termini de dos mesos, ha d’aprovar les 
normes reglamentàries de desplegament d’aquesta llei, 
en especial el model de contracte d’integració.

Disposició addicional tercera

Les repercussions econòmiques que impliqui l’aplicació 
d’aquesta llei seran exigibles a partir del proper exercici 
pressupostari.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publica-
ció al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, Josep Enric Millo i 
Rocher, Maria de los Llanos de Luna Tobarra, Jordi Cor-
net i Serra, Pere Calbó i Roca, Mª Dolors Montserrat i 
Culleré, Josep Llobet Navarro, Eva García Rodríguez, 
José Antonio Coto Roquet, Pedro Chumillas Zurilla, 
Rafael López Rueda, Santiago Rodríguez Serra, María 
José García Cuevas, Dolors López Aguilar, Marisa Xan-
dri Pujol, Rafael Luna Vivas, Juan Bertomeu Bertomeu, 
Alícia Alegret i Martí

Antecedents referents A la Proposició de llei 
de regulació del contracte d’integració de les 
persones nouvingudes A Catalunya

1. Objecte de la Proposició de llei

La present proposició de llei, que presenta el Grup parla-
mentari del Partit Popular, te per objectiu principal regu-
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Proposició de llei per a una nova ciutadania i 
per a la igualtat efectiva de dones i homes

Exposició de motius

El text articulat d’aquesta llei es divideix en un Títol pre-
liminar i tres Títols. La Llei conclou amb tres disposici-
ons addicionals i quatre disposicions finals.

El Títol Preliminar determina l’objecte, les finalitats 
generals, l’àmbit d’aplicació, sent d’aplicació a totes les 
persones físiques i jurídiques que es trobin o actuïn a 
Catalunya. Aquest títol es completa amb la identificació 
dels principis rectors que han de presidir l’actuació dels 
poders públics de Catalunya en relació amb la igualtat 
efectiva de dones i homes. Estableix també els mecanis-
mes per garantir la integració de la perspectiva de gènere 
i de les dones a les polítiques públiques.

El Títol I determina les competències de l’Administració 
de la Generalitat i l’Administració local en matèria de 
polítiques de dones. També es defineix el marc organit-
zatiu per impulsar, desenvolupar i avaluar les accions i 
polítiques públiques per promoure la igualtat de dones i 
homes a Catalunya, introduint alguns òrgans innovadors 
com la Comissió interinstitucional de polítiques de do-
nes i els/ les professionals d’igualtat de dones i homes.

El Títol II es refereix als mecanismes per garantir el dret 
d’igualtat efectiva de dones i homes en l’administració 
pública a través de les polítiques de contractació pública, 
les subvencions, ajuts, beques i llicències administrati-
ves, el nomenament paritari en els òrgans de presa de 
decisions i els Plans d’igualtat per al personal al servei 
de les administracions públiques de Catalunya, les insti-
tucions de la Generalitat, els agents socials i les entitats 
sense afany de lucre.

El Títol III estableix les polítiques públiques per pro-
moure la igualtat efectiva en els diferents àmbits d’ac-
tuació. El Capítol I es destina a la participació política i 
social per tal de fer efectiu el dret a la participació social 
de les dones; en el Capítol II es determinen les garanties 
per assegurar un formació educativa basada en la coedu-
cació; s’estableixen les obligacions en relació a les ma-
nifestacions culturals, els mitjans de comunicació i les 
tecnologies de la informació i la comunicació, en l’àmbit 
universitari i de recerca, amb la incorporació transversal 
de la perspectiva de gènere a tots els estudis universitaris 
i en l’àmbit esportiu; el Capítol III s’ocupa del dret al 
treball en igualtat d’oportunitats, incorporant mesures 
per garantir la igualtat entre dones i homes en l’accés 
al treball, en la formació i en la promoció professional 
i les condicions de treball. S’inclouen també mesures 
en matèria de seguretat i salut en el treball i accions de 
protecció enfront l’assetjament sexual i l’assetjament per 
raó de sexe. A més del deure general de les empreses 
de respectar el principi d’igualtat en l’àmbit laboral, es 
contempla específicament el deure d’aprovar i aplicar 
plans d’igualtat en les empreses de més de dues-centes 
cinquanta persones treballadores. El Capítol IV disposa 
les mesures per a la necessària reorganització dels usos 
dels temps; el Capítol V inclou les polítiques de ciutada-
nia en què es tenen en compte les necessitats especials 
de determinats col·lectius de dones; s’estableixen alhora 
polítiques de promoció i suport a les dones del sectors 

De la redacció d’aquest article se’n desprèn una amplia-
ció de les competències de la Generalitat en matèria de 
gènere i recull un model de societat que es basa en dos 
grans eixos: 

– garantir els drets de les dones i la igualtat d’oportuni-
tats entre dones i homes.

– garantir que la perspectiva de gènere impregni les polí-
tiques dels poders públics de Catalunya.

Segons l’article 37 de l’Estatut aquests drets vinculen 
tots els poders públics de Catalunya i, segons la natu-
ralesa de cada dret, als particulars. A més, l’article 153 
de l’EAC, determina que l’administració pública ha d’es-
tablir les accions positives per aconseguir eradicar la 
discriminació per raó de sexe que s’han d’executar amb 
caràcter unitari per tot el territori de Catalunya.

Necessitat de la iniciativa

La igualtat de drets i fets entre dones i homes és una 
necessitat essencial en una societat democràtica moder-
na. Els rols que tradicionalment han desenvolupat dones 
i homes a la societat estan experimentant actualment una 
important transformació, la major participació de les do-
nes al mercat de treball productiu, el seu major accés a 
tots els nivells educatius, a la formació i a la cultura i, en 
menor mesura, als àmbits de presa de decisions, estan 
generant uns canvis socials favorables per avançar en el 
camí cap a la igualtat efectiva de dones i homes.

Tanmateix, malgrat reconèixer els importants avenços 
assolits en aquesta matèria, la situació de desigualtat en-
tre dones i homes segueix sent, encara, molt important i 
està profundament arrelada a la nostra societat

Els poders públics de Catalunya han de promoure, entre 
d’altres, el valor de l’equitat de gènere, així com consi-
derar drets d’autodeterminació personal, el lliure des-
envolupament de la personalitat i capacitat, viure amb 
dignitat, seguretat i autonomia, sense cap tipus de discri-
minació masclista.

Aquesta proposició de llei ve a completar la normativa 
corresponent a la paritat i s’emmarca dins la categoria 
de norma específica complementària a la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, que incorpora modificacions le-
gislatives substancials per avançar cap a la igualtat efec-
tiva de dones i homes, i implementa mesures transversals 
en tots els ordres de la vida amb la finalitat d’eradicar les 
discriminacions contra les dones a més d’adequar-se al 
marc normatiu comunitari i als objectius més avançats 
en matèria de transversalitat de gènere formulats des de 
diferents institucions de la Unió Europea.

Incidència social

Aquesta proposició de llei suposarà un benefici per a 
tothom, dones i homes, ja que permetrà construir noves 
pautes de relació entre homes i dones basades en el res-
pecte i l’equitat, així com contribuir a la millora de la 
societat esdevenint-la més democràtica, justa i solidària.
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e) Redefinir el contingut dels drets i de les polítiques pú-
bliques per a incloure els drets de les dones.

f) Garantir el dret de totes les dones a una vida lliure de 
violència masclista.

g) Reconèixer el dret de les dones al propi cos, el dret al 
lliure desenvolupament de la identitat i orientació sexual, 
els drets sexuals i reproductius i garantir la seva lliure 
decisió, d’acord amb el que estableixi la llei.

Article 3. Àmbit d’aplicació

1. Totes les persones gaudeixen dels drets derivats del 
principi d’igualtat efectiva de dones i homes i de la pro-
hibició de discriminació per raó de sexe.

2. Aquesta Llei s’aplica a tota persona física o jurídica que 
es trobi, actuï o tingui la seu social a Catalunya, qualsevol 
que sigui la seva nacionalitat, domicili o residència.

Article 4. Polítiques actives per a una nova 
ciutadania de dones i homes

1. Els poders públics de Catalunya han d’emprendre 
polítiques actives per tal de contribuir a la superació 
d’aquells impediments que dificulten el ple exercici dels 
drets socials, polítics, econòmics i culturals de les dones 
i els homes, i permetre l’exercici efectiu de la plena ciu-
tadania.

2. Els poders públics de Catalunya han d’adoptar totes 
les mesures necessàries per a remoure i eliminar els obs-
tacles i les barreres per raó de sexe, per tal que totes les 
persones desenvolupin amb llibertat les seves capacitats, 
i que dones i homes participin en condicions d’igualtat 
efectiva en la vida política, social, econòmica i cultural.

3. Les polítiques públiques han d’anar adreçades en par-
ticular a afirmar i garantir l’autonomia i la llibertat de 
les dones per tal que puguin realitzar i desenvolupar les 
seves capacitats i dirigir la seva vida. A tal efecte, els 
poders públics de Catalunya han d’establir les condici-
ons per a eliminar la discriminació de les dones i han 
de promoure el seu apoderament. Als efectes d’aquesta 
llei s’entén per apoderament de les dones el procés pel 
qual les dones enforteixen el seu potencial i la seva auto-
nomia, coneixen millor les seves capacitats i participen 
activament en la superació dels obstacles que són a la 
base de la seva inferiorització.

Article 5. Principis rectors que informen 
l’actuació dels poders públics de Catalunya

Per a l’assoliment de la igualtat efectiva de dones i ho-
mes, totes les polítiques i actuacions dels poders públics 
de Catalunya s’han de regir pels principis següents: 

a) Perspectiva de gènere. Els poders públics de Catalu-
nya han d’integrar el reconeixement de l’existència de 
dones i homes al conjunt de les seves polítiques per tal 
que aquestes responguin a les realitats, oportunitats, ne-
cessitats i expectatives dels dos sexes, i tenir en comp-
te que els canvis necessaris per millorar la societat han 
d’impactar positivament sobre els dos grups de població.

b) Perspectiva de les dones. Els poders públics de Cata-
lunya han de planificar, executar i avaluar polítiques a 
partir del concepte d’igualtat efectiva, donant valor a les 

agrícola, ramader, forestal i pesquer així com polítiques 
d’apoderament de les dones en matèria de cooperació al 
desenvolupament i en les polítiques de salut i serveis. El 
Capítol VI recull les mesures específiques en matèria de 
medi ambient, urbanisme i habitatge, i, finalment, el Ca-
pítol VII s’ocupa de les polítiques de justícia i seguretat.

Finalment, les disposicions addicionals estableixen el fi-
nançament i un mandat d’impacte social de la Llei. Les 
disposicions finals recullen diverses modificacions de 
preceptes de lleis vigents necessàries per a la seva aco-
modació a les exigències i previsions de la present llei; 
alhora habiliten per al desenvolupament reglamentari i 
estableixen la data d’entrada en vigor.

Títol preliminar. Disposicions generals  
i principis rectors de les actuacions dels 
poders públics

Article 1. Objecte

1. Aquesta llei té per objecte garantir el dret a la igualtat 
efectiva de dones i homes en tots els àmbits de la vida 
per avançar en l’eliminació del sexisme i l’androcentris-
me de les estructures socials, culturals, econòmiques i 
polítiques amb la l’objectiu d’assolir una societat més de-
mocràtica, justa i solidària que posi en el centre el benes-
tar de totes les persones, d’acord amb el que preveuen els 
articles 4, 19 i 41 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

2. Assolir aquest objecte requereix donar el mateix valor 
a totes les persones, tot reconeixent la diferència de ser 
dona i home a la societat; valorar les diferents realitats i 
aspiracions de dones i homes, en tota la seva diversitat, i 
fer possible que totes les persones puguin desenvolupar 
lliurament les seves capacitats personals i prendre deci-
sions sense les limitacions imposades pels rols tradicio-
nals en funció del sexe.

3. Amb aquest objectiu, la Llei estableix els principis que 
han de presidir les actuacions dels poders públics de Ca-
talunya per a fer efectiva la igualtat de dones i homes, 
estableix mecanismes de garantia del dret a la igualtat 
efectiva i regula el conjunt de mesures dirigides a cor-
regir i eliminar en el sector públic i privat tota forma de 
discriminació per raó de sexe, directa o indirecta.

Article 2. Finalitats generals de la llei

Són finalitats de la llei les següents: 

a) Eliminar les discriminacions i la subordinació histò-
rica de les dones.

b) Reconèixer i tenir en compte el paper social i econòmic 
de les tasques familiars, domèstiques i de cura d’altri.

c) Afavorir una distribució corresponsable del treball 
de mercat i el treball familiar, domèstic i de cura d’altri 
entre dones i homes en el marc d’un model de societat 
sostenible, per a possibilitar el lliure desenvolupament 
de la llibertat i autonomia de les dones.

d) Propiciar un marc favorable per a que el paper de les 
dones reverteixi amb tot el seu potencial al progrés i la 
transformació social i econòmica, amb la conseqüent 
millora per al conjunt de la societat.
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la seva elaboració, implementació, seguiment i avalua-
ció s’ha de comptar amb la participació dels agents soci-
als i econòmics implicats i de les entitats i associacions 
de dones d’arreu de Catalunya. L’Institut Català de les 
Dones, amb la col·laboració dels diferents departaments 
implicats, és l’òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i 
impulsar l’elaboració dels Plans de l’Administració de la 
Generalitat, així com de realitzar-ne el seu seguiment i 
avaluació.

b) Participació social i política de les dones i col·laboració 
amb el teixit social. Les polítiques i actuacions dels po-
ders públics de Catalunya han de fer visibles, reconèixer 
i donar suport als grups i entitats de dones i impulsar la 
seva participació en el disseny, elaboració, desenvolupa-
ment i avaluació de les polítiques públiques.

c) Cooperació i col·laboració entre les administracions 
públiques de Catalunya. Les administracions públiques 
de Catalunya, entre sí amb altres administracions, han de 
cooperar, col·laborar i implicar-se activament en la rea-
lització i el desplegament de les activitats que es deriven 
d’aquesta llei.

d) Formació i capacitació. Els poders públics de Catalu-
nya han d’establir les polítiques de formació i capacita-
ció necessàries per a garantir una formació de qualitat, 
progressiva i permanent en polítiques de dones i trans-
versalitat al personal de les administracions públiques 
per a fer possible la igualtat efectiva de dones i homes.

e) Accions positives. Els poders públics de Catalunya 
han d’adoptar mesures específiques temporals, raonables 
i proporcionades en relació amb l’objectiu perseguit en 
cada cas, que promoguin la igualtat efectiva de dones i 
homes i que permetin corregir situacions de desavantat-
ge social resultants de pràctiques de subordinació o de 
sistemes socials discriminatoris.

f) Informes d’impacte de gènere. S’ha d’elaborar un in-
forme d’impacte de gènere en els supòsits i en els termes 
que estableixi la normativa d’aplicació.

g) Pressupostos amb perspectiva de gènere. Els pressu-
postos de la Generalitat ha d’incloure la perspectiva de 
gènere amb l’objectiu d’adequar la despesa a les necessi-
tats específiques de les dones i dels homes, i d’avançar en 
l’eradicació de les desigualtats existents a la societat. Als 
efectes d’aquesta llei, s’entén per pressupostos amb pers-
pectiva de gènere els que fan visible l’impacte diferen-
ciat dels pressupostos sobre els homes i les dones, inte-
grant els objectius propis de la perspectiva de gènere en 
els objectius de la pressupostació orientada a resultats.

h) Ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges. Les 
Administracions públiques de Catalunya, les corporaci-
ons i institucions públiques, universitats, consorcis par-
ticipats per les administracions públiques de Catalunya, 
els organismes i empreses que en depenen així com els 
concessionaris de llurs serveis, han d’utilitzar en tota la 
seva documentació escrita, gràfica i/o audiovisual, en 
l’atenció personal i en els seus mitjans de comunicació, 
llenguatges no sexistes ni androcèntrics. Amb aquesta 
finalitat han de formar i informar el seu personal.

i) Estudis, estadístiques, i indicadors. Els poders públics 
de Catalunya han d’incloure sistemàticament la variable 
sexe a les recollides de dades, enquestes i estadístiques 

aportacions de les dones en la construcció, el manteni-
ment i la transformació de la societat.

c) Reconeixement de l’experiència femenina i masculina 
des d’una perspectiva no androcèntrica. Els poders pú-
blics de Catalunya han d’emprendre polítiques actives 
per a reconèixer les dones com a subjectes socials, eco-
nòmics i polítics, superant el model androcèntric per a 
posar a dones i homes en el centre de la vida i reconèixer 
i recuperar les seves experiències.

d) Respecte a la diversitat i reconeixement de la dife-
rència. La igualtat efectiva s’ha d’assolir garantint els 
drets de dones i homes sense exclusions, de manera que 
s’atengui a la seva diversitat i singularitat, que es facin 
visibles, anomenin i reconeguin les diferències i les par-
ticularitats territorials, culturals, ètniques, religioses, 
personals, d’edat, estat de salut, socioeconòmiques, i 
d’orientació i identitat sexual.

e) Equilibri entre els treballs de mercat i els familiars-
domèstics i de cura de les persones. Els poders públics 
de Catalunya han d’impulsar un nou equilibri en el valor 
i la distribució del temps dedicat al treball de mercat i al 
treball familiar-domèstic i de cura de les persones, per 
assolir una coresponsabilitat del treball no remunerat en-
tre dones i homes que permeti un repartiment equitatiu 
entre ambdós sexes de les tasques domèstiques, famili-
ars i de cura d’altri, i del treball de mercat.

f) Transversalitat de les polítiques de dones. Des del con-
text de les polítiques públiques, s’entén per aquest con-
cepte l’aplicació, en totes les actuacions, a tots els nivells 
i a totes les etapes, de la perspectiva de gènere i de la 
perspectiva de les dones.

g) Democràcia paritària. Els poders públics de Catalu-
nya han de procurar una composició equilibrada de do-
nes i homes en els diferents àmbits de presa de decisions 
i participació. Als efectes d’aquesta Llei s’entén per com-
posició equilibrada aquella que compta amb la presència 
de dones i homes de forma que les persones de cada sexe 
no superin el 60% ni siguin menys del 40%.

h) Justícia social i redistribució econòmica. Els poders 
públics de Catalunya han de crear les condicions per a 
fer efectiva la justícia social i garantir la distribució equi-
tativa dels recursos, drets i deures, amb polítiques cor-
rectores i distributives que fomentin la prevenció i actuïn 
contra l’explotació, l’exclusió social i la feminització de 
la pobresa.

Article 6. Integració de la perspectiva  
de gènere a les polítiques públiques

A l’efecte d’assolir les finalitats definides a l’article 2 
d’aquesta Llei, els mecanismes d’actuació dels poders 
públics de Catalunya són: 

a) Plans estratègics de polítiques de dones. L’Adminis-
tració de la Generalitat ha d’aprovar Plans que permetin 
oferir una visió global d’acció prioritària del seu govern 
i dels objectius que se’n deriven en matèria de polítiques 
de dones. Així mateix, ha d’incentivar l’aprovació de 
Plans a l’Administració local. Els Plans han d’establir el 
conjunt d’objectius i mesures de caràcter transversal que 
s’han d’implementar per a garantir la igualtat efectiva de 
dones i homes i han de tenir un pressupost associat. En 



15 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 21

g) El disseny i l’aplicació d’un sistema d’estadístiques i 
d’indicadors quantitatius i qualitatius no androcèntrics 
en la planificació, execució i avaluació dels plans de polí-
tiques de dones, així com la incorporació sistemàtica de 
la variable sexe a tots els estudis, enquestes, registres o 
estadístiques. La realització d’estudis i informes sobre la 
situació de les dones.

h) L’impuls i el desenvolupament de campanyes i actua-
cions de sensibilització per a la consecució de la igualtat 
efectiva de dones i homes.

i) El foment de l’ocupació femenina.

j) L’assistència tècnica especialitzada a les entitats locals 
i resta de poders públics.

k) El foment de la presència de dones en els òrgans de 
participació i en els espais de presa de decisió.

l) El suport als grups i entitats de dones, així com l’im-
puls de la seva participació en el disseny, l’elaboració, 
desenvolupament i avaluació de les polítiques de dones.

m) L’elaboració d’informes d’impacte de gènere.

n) El desenvolupament de les disposicions adients per adju-
dicar la implementació de la transversalitat de la perspec-
tiva de gènere i de les dones als òrgans dels departaments 
de l’Administració de la Generalitat, organismes autònoms 
i organismes públics vinculats o que en depenen.

o) La planificació, elaboració, aprovació i execució dels 
Plans d’Igualtat de dones i homes adreçats al personal al 
seu servei.

p) I totes aquelles que li atribueixi la llei.

Article 9. Competències dels ens locals  
de Catalunya

1. En matèria de polítiques de dones correspon als mu-
nicipis i altres entitats locals l’exercici de les funcions 
següents: 

a) L’estudi i detecció de les necessitats dins el seu àmbit 
territorial.

b) La informació, orientació i atenció a les dones sobre 
els programes i recursos existents per facilitar l’exercici 
efectiu dels seus drets.

c) L’adequació i creació dels mecanismes necessaris per 
a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere i 
de les dones en totes les seves actuacions polítiques.

d) L’establiment de les condicions de formació i capaci-
tació del personal al seu servei.

e) La planificació, elaboració, aprovació i execució dels 
Plans d’Igualtat de dones i homes adreçats al personal al 
seu servei.

f) El foment de l’ocupació femenina.

g) El foment de la presència de dones en els òrgans de 
participació i ens els espais de presa de decisió.

h) El suport als grups i entitats de dones, així com impul-
sar la seva participació en el disseny, elaboració, desen-
volupament i avaluació de les polítiques de dones.

i) I totes aquelles que li atribueixi la llei.

que duguin a terme; han d’incorporar indicadors no an-
drocèntrics que permetin fer visible l’experiència feme-
nina en les operacions estadístiques que possibiliten un 
millor coneixement de les diferències, rols, situacions, 
condicions, aspiracions i necessitats de dones i homes. 
Així mateix, han de realitzar anàlisis i investigacions so-
bre la situació de desigualtat per raó de sexe i n’han de 
difondre els resultats. Especialment, han de contemplar 
les situacions i necessitats de les dones del medi rural i 
d’aquells col·lectius de dones sobre els quals influeixen 
diversos factors de discriminació.

Article 7. Reconeixement de les associacions 
de dones com a part interessada

1. Per a la defensa del dret a la igualtat efectiva de dones 
i homes contingut en aquesta llei i dels drets que s’hi 
reconeixen, les associacions de dones que tinguin com a 
finalitat la defensa dels drets de les dones poden tenir la 
consideració de part interessada, als efectes de l’aplica-
ció de l’article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú a l’àmbit de les admi-
nistracions públiques catalanes.

2. Les associacions esmentades a l’apartat 1 gaudeixen de 
capacitat i legitimació per a intervenir en els processos ci-
vils, socials i contenciosos administratius amb incidència 
en el dret d’igualtat efectiva de les dones, de conformitat 
amb les lleis reguladores d’aquests processos.

Títol I. Competències i organització 
administrativa

Capítol I. Competències en matèria  
de polítiques de dones

Article 8. Competències de l’Administració de 
la Generalitat

En matèria de polítiques de dones correspon a l’Admi-
nistració de la Generalitat l’exercici de les funcions se-
güents: 

a) L’estudi i detecció de les necessitats dins el seu àmbit 
territorial.

b) La planificació estratègica general de les polítiques de 
dones i l’elaboració de normes d’aplicació a tot el terri-
tori.

c) L’adequació i creació de programes per a integrar la 
transversalitat de la perspectiva de gènere i de les dones 
en totes les polítiques i actuacions públiques i en l’elabo-
ració dels pressupostos, així com el disseny i l’execució 
d’accions positives que hagin de ser aplicades amb ca-
ràcter unitari en tot el territori de Catalunya.

d) L’avaluació de les polítiques de dones i del compli-
ment d’aquesta llei.

e) L’impuls de la col·laboració entre les diferents admi-
nistracions públiques de Catalunya.

f) L’establiment de les condicions de formació i capacita-
ció del personal al seu servei.
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cions en matèria de polítiques de dones. La composició, 
organització i funcionament d’aquesta Comissió s’ha de 
determinar per reglament del Govern.

Article 14. Òrgans responsables de la 
Implementació de la transversalitat

1. El Govern, mitjançant decret, ha d’atribuir a un òr-
gan dels departaments de la Generalitat de Catalunya, 
organismes autònoms i organismes públics vinculats o 
dependents de l’Administració de la Generalitat la imple-
mentació de la transversalitat de la perspectiva de gènere 
i de les dones en la planificació, gestió i avaluació de les 
seves polítiques

2. Els òrgans responsables de la implementació de la 
transversalitat han d’exercir, en coordinació amb l’Ins-
titut Català de les Dones, les funcions que es determinin 
reglamentàriament, entre les quals s’han d’incloure les 
següents: 

a) Desenvolupar l’execució de plans i programes trans-
versals de polítiques de dones en l’àmbit funcional del 
departament o de l’organisme d’acord amb les directrius 
i les mesures previstes en els plans de polítiques de do-
nes aprovats pel Govern.

b) Col·laborar en l’elaboració, execució, seguiment i ava-
luació dels Plans d’Igualtat departamentals que s’adrecin 
al personal de l’administració de la Generalitat.

c) Impulsar estudis i estadístiques, en coordinació amb 
els òrgans estadístics dels departaments de la Genera-
litat de Catalunya, organismes autònoms i organismes 
públics vinculats o dependents de l’Administració de la 
Generalitat, i emetre informes sobre la igualtat de dones 
i homes en el seu àmbit funcional.

d) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere i de 
les dones en totes les àrees i nivells d’intervenció del seu 
àmbit funcional.

e) Fomentar la formació del personal del departament en 
matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.

f) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en el seu 
àmbit funcional.

Article 15. Professionals d’igualtat de dones  
i homes

1. La Generalitat de Catalunya ha de fomentar la figura 
dels i les professionals d’igualtat de dones i homes i re-
gular la seva incorporació en la funció pública, per tal 
que apliquin els seus coneixements en la diagnosi, la im-
plementació, avaluació i seguiment de projectes orien-
tats a la igualtat.

2. L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar la re-
gulació i el sistema de capacitació i formació d’aquest 
col·lectiu professional tant en el sistema de qualificacions 
i formació professional com en el sistema d’estudis uni-
versitaris.

Article 16. Consell Nacional de Dones  
de Catalunya

1. El Consell Nacional de Dones de Catalunya, estruc-
turat en Assemblees Territorials, regulat per la Llei 

2. La Generalitat ha de complementar la suficiència fi-
nancera dels municipis en relació a les funcions que 
aquesta Llei els atribueix, bé sigui amb la transferència 
de fons d’altres administracions o amb recursos propis, 
sense perjudici que els municipis i les altres entitats lo-
cals consignin en llurs pressupostos les dotacions neces-
sàries per al finançament d’aquestes funcions.

3. L’Administració de la Generalitat ha de facilitar pro-
grames de capacitació i formació específica al personal 
electe i tècnic dels ens locals per tal d’assegurar que du-
guin a terme les seves funcions.

Capítol II. Organització de l’Administració  
de la Generalitat en matèria de polítiques de 
dones

Article 10. Organització administrativa

1. L’Administració de la Generalitat exerceix les compe-
tències objecte d’aquesta Llei a través de: 

a) L’Institut Català de les Dones.

b) La Comissió Interdepartamental de Polítiques de Dones.

c) La Comissió Interinstitucional de Polítiques de Dones.

c) Els òrgans responsables de la implementació de la 
transversalitat de la perspectiva de gènere i de les dones.

d) Les/els professionals d’igualtat de dones i homes.

2. Són òrgans consultius de l’Administració de la Gene-
ralitat en matèria de polítiques de dones: 

a) El Consell Nacional de Dones de Catalunya.

b) La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordi-
nada contra la Violència Masclista.

Article 11. Institut Català de les Dones

L’Institut Català de les Dones, que es regeix per la Llei 
11/1989, de 10 de juliol, que el crea i per les normes que 
la despleguen, ha de vetllar, a través de les unitats ter-
ritorials en què s’organitza, per l’adequació d’aquesta 
Llei a les característiques concretes de cada territori, a 
fi de corregir desequilibris i d’impulsar les mesures més 
adients a les necessitats dels diversos entorns que confi-
guren la població de Catalunya i la seva distribució ter-
ritorial.

Article 12. Comissió Interdepartamental  
de Polítiques de Dones

La Comissió Interdepartamental de Polítiques de Dones 
ha de coordinar l’actuació dels departaments de l’Admi-
nistració de la Generalitat en matèria de polítiques de 
dones d’acord amb aquesta Llei, i desenvolupar la resta 
de funcions que reglamentàriament tingui atribuïdes.

Article 13. Comissió Interinstitucional  
de Polítiques de Dones

La Comissió interinstitucional de polítiques de dones és 
l’òrgan de cooperació i col·laboració de les administra-
cions públiques de Catalunya amb l’objectiu d’avançar 
en el desenvolupament de les seves estratègies i actua-
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2. Amb la finalitat de facilitar les actuacions previstes en 
l’apartat anterior, les administracions publiques poden 
consultar la informació agregada de les diferents empre-
ses inscrites en el Registre de plans d’igualtat a les em-
preses definit en l’apartat 3 de l’article 35 d’aquesta Llei.

Article 19. Subvencions, ajuts, beques  
i llicències

1. Les Administracions públiques de Catalunya, i els or-
ganismes i les entitats que en depenen, han de denegar 
l’atorgament de subvencions, ajuts, beques i llicències 
a aquelles empreses i entitats sol·licitants sancionades 
o condemnades per la realització o tolerància de pràc-
tiques laborals considerades discriminatòries per raó de 
sexe, sancionades per resolució administrativa ferma o 
sentència judicial ferma fins la seva prescripció, d’acord 
amb el què disposi la normativa vigent al respecte.

2. Les bases reguladores de les subvencions, ajuts i be-
ques que adoptin les Administracions públiques de Cata-
lunya poden incloure els elements següents: 

a) La valoració del millor mitjà per aconseguir la incor-
poració de la perspectiva de gènere i de les dones, tret 
que per la naturalesa de la subvenció estigui justificada 
la no-incorporació.

b) En matèria de beques, fer constar de forma específica 
el dret de les dones beneficiàries a absentar-se per mo-
tius de maternitat sense que això suposi la pèrdua de la 
condició de persona beneficiària. Els requisits per a fer 
efectiu aquest dret s’han de determinar en les correspo-
nents convocatòries.

Article 20. Representació paritària als òrgans 
de l’Administració de la Generalitat

El Govern de la Generalitat ha d’atendre al principi de 
representació paritària de dones i homes en els nomena-
ments i designacions de la composició de tot tipus d’òr-
gans col·legiats, inclosos els tribunals i les comissions 
d’accés a la funció pública i de promoció i provisió de 
llocs de treballs. Les mesures de representació paritària 
no tenen efecte per als òrgans que estiguin constituïts per 
a la promoció dels drets i interessos d’un dels dos sexes.

Article 21. Plans d’Igualtat de dones i homes 
als òrgans públics

1. Les Institucions de la Generalitat, l’Administració de 
la Generalitat i els organismes públics vinculats o que en 
depenen, han d’aprovar, en el termini de dos anys des de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, un Pla d’Igualtat de do-
nes i homes adreçat al personal que hi presta serveis a des-
envolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de 
treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del 
principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i ho-
mes i eliminar la discriminació per raó de sexe en relació 
a l’accés al treball remunerat, a la formació, a la promoció 
professional i a les condicions de treball.

2. Els ens locals que comptin amb òrgans específics de 
representació del personal al seu servei han d’aprovar un 
Pla d’igualtat de dones i homes adreçat al personal que 
hi presta serveis, a desenvolupar en el conveni col·lectiu o 
en el pacte o acord de condicions de treball.

11/1989, de 10 de juliol, que el crea i per les normes que 
despleguen la seva s’estructura, és l’òrgan participatiu i 
consultiu de l’Institut Català de les Dones que reuneix les 
diferents entitats, associacions, grups i consells de dones 
del territori català per a debatre, proposar i recomanar 
sobre aquelles qüestions vinculades al Pla d’actuació del 
Govern de la Generalitat en matèria de polítiques de do-
nes en els àmbits cultural, polític, econòmic i social.

2. El Govern de la Generalitat ha de promoure la parti-
cipació del Consell Nacional de Dones de Catalunya en 
l’elaboració i l’avaluació de les polítiques públiques. A tal 
efecte, ha de potenciar els mecanismes per a que puguin 
realitzar eficaçment la seva tasca en aquests àmbits.

3. L’Institut Català de les Dones ha de potenciar la pre-
sència de la diversitat del moviment de dones al Consell 
Nacional de Dones de Catalunya.

Article 17. Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista

La Comissió Nacional per a una intervenció coordinada 
contra la violència masclista, creada per l’article 82 de la 
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradi-
car la violència masclista, és l’òrgan específic de coordi-
nació institucional en matèria d’abordatge de la violència 
masclista. Aquesta Comissió actua com a òrgan d’asses-
sorament de l’Administració de la Generalitat en el com-
promís amb l’efectivitat del dret de no-discriminació de 
les dones.

Títol II. Mecanismes per garantir el dret a la 
igualtat efectiva de dones i homes en el sector 
públic

Article 18. Contractació del sector públic

1. Les administracions públiques de Catalunya i els or-
ganismes i les entitats integrants del sector públic res-
pectiu, a través dels seus òrgans de contractació, poden 
establir clàusules contractuals amb la finalitat de pro-
moure la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i ho-
mes en el mercat de treball. Amb aquesta finalitat han de 
dur a terme les actuacions següents: 

a) Fomentar la transparència com a pas previ a la cer-
tificació o verificació de les pràctiques en matèria de 
Responsabilitat Social Empresarial en la seva vessant 
d’igualtat d’oportunitats de dones i homes.

b) Establir les mesures adients per tal que les empreses 
i institucions que signin contractes amb el sector públic 
incorporin la perspectiva de gènere i de les dones.

c) D’acord amb la normativa vigent en matèria de con-
tractació pública, elaborar i establir clàusules socials en 
els aspectes de la contractació pública que permetin: 

c.1. la incorporació de la perspectiva de gènere i de les 
dones en les ofertes de contractació pública,

c.2 la inclusió de condicions d’execució dels treballs ob-
jecte del contracte, en virtut de les quals l’adjudicatari 
contempli mesures tendents a promoure la igualtat de 
dones i homes.



15 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 24

Article 24. Participació política

1. Els poders públics han de procurar atendre el principi 
de presència equilibrada de dones i homes en el reparti-
ment del poder polític i la participació de dones en àrees 
o càrrecs on es troben infrarepresentades.

2. Les candidatures que presentin els partits polítics, fe-
deracions, coalicions o agrupacions de persones electo-
res han de respectar el principi de democràcia paritària 
establert en l’article 5 d’aquesta llei. Aquesta proporció 
ha d’estar establerta per al conjunt de les llistes i s’ha de 
mantenir també en els trams que col·loquin les dones als 
llocs elegibles.

Article 25. Associacions i organitzacions

1. Els poders públics han d’adoptar les mesures neces-
sàries per a fer efectiu el dret a la participació social de 
les dones. A tal efecte s’han de dur a terme accions con-
cretes adreçades a dinamitzar el teixit associatiu femení 
i promoure la creació de xarxes, reconèixer i incorporar 
a l’agenda política les aportacions que fan les associaci-
ons i col·lectius de dones; impulsar la participació de les 
dones i de les entitats de dones en els òrgans consultius, 
tant en l’àmbit autonòmic com en el local i fomentar la 
participació de les dones en fòrums i organismes nacio-
nals i internacionals.

2. Els col·legis i agrupacions professionals, empresarials, 
organitzacions sindicals, culturals i socials han d’establir 
mecanismes que facilitin la participació activa de les do-
nes i el seu accés als òrgans directius.

3. A les associacions, organitzacions, entitats, fundaci-
ons o altres entitats de dret públic i privat, que tinguin 
com a objecte social promoure els drets o interessos ex-
clusivament d’un dels sexes no se’ls aplica el principi de 
democràcia paritària definit en l’article 5.

Capítol II. Educació, cultura i coneixement

Article 26. Coeducació

1. L’administració educativa, en el marc dels principis 
rectors definits per la Llei 12/2009, del 10 d’abril, d’edu-
cació, ha d’incorporar el model coeducatiu a tots els ni-
vells i modalitats del sistema educatiu i l’ha d’introduir 
a la programació educativa i als currículums de tots els 
nivells, a fi i efecte d’afavorir el desenvolupament de les 
persones al marge dels estereotips i rols en funció del 
sexe, garantir una orientació acadèmica i professional 
lliure de biaixos sexistes i evitar de tota forma la dis-
criminació associada al sexe. Així mateix s’ha de vet-
llar per la seva incorporació als llibres de text i material 
educatiu.

2. Als efectes d’aquesta llei, el model coeducatiu és l’ac-
ció educadora que valora indistintament l’experiència, 
les aptituds i l’aportació social i cultural de les dones i 
els homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexis-
tes i androcèntrics, ni actituds discriminatòries, per tal 
d’aconseguir l’objectiu de construir una societat sense 
subordinacions culturals i socials entre dones i homes. 
Els principis de la coeducació són un element fonamen-
tal en la prevenció de la violència masclista.

3. Prèvia elaboració d’una diagnosi de situació, el Pla ha 
de fixar els objectius concrets d’igualtat efectiva a as-
solir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva 
consecució així com l’establiment de sistemes eficaços 
de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

4. El Pla ha de contemplar, entre d’altres, els àmbits d’ac-
tuació relatius a representativitat de les dones, accés, 
selecció, promoció i desenvolupament professional, con-
dicions laborals, conciliació de la vida personal, laboral 
i familiar, violència masclista, prevenció de riscos labo-
rals amb perspectiva de gènere, comunicació no sexista, 
i estratègia i organització interna de l’organisme.

5. El Pla a què fa referència l’apartat 1 ha d’incloure me-
sures específiques per adequar-lo a les peculiaritats del 
personal docent, el personal sanitari, el personal inves-
tigador, el personal penitenciari, el personal bomber, el 
personal agent rural i el personal dels cossos i forces de 
seguretat.

6. El Govern de la Generalitat ha de fomentar l’adopció 
de Plans d’igualtat de dones i homes del personal al ser-
vei de les Administracions corporatives, d’organitzacions 
empresarials i sindicals, de les entitats sense afany de 
lucre, dels consorcis i d’altres entitats que gestionin ser-
veis públics.

Article 22. La igualtat efectiva de dones  
i homes en l’ocupació pública

1. En la composició dels tribunals o òrgans tècnics de se-
lecció les Administracions públiques de Catalunya han 
d’impulsar la representació equilibrada de dones i homes.

2. El Departament competent en matèria de funció pú-
blica, en col·laboració amb l’Institut Català de les Dones, 
ha de fixar els criteris generals sobre igualtat efectiva de 
dones i homes que els departaments, organismes autò-
noms i entitats públiques han d’observar per a l’elabora-
ció de les bases de les convocatòries d’accés a l’ocupació 
pública.

3. Els temaris per a l’accés a l’ocupació pública han d’in-
cloure aspectes relatius a la normativa sobre igualtat 
efectiva de dones i homes i el desenvolupament de les 
polítiques d’igualtat efectiva.

4. Les Administracions públiques de Catalunya han 
d’impartir cursos de formació bàsica, progressiva i per-
manent sobre la igualtat efectiva de dones i homes per a 
tot el seu personal.

Títol III. Polítiques públiques per a promoure 
la igualtat efectiva de dones i homes

Capítol I. Participació política i social

Article 23. Disposició general

Les administracions públiques de Catalunya han d’aten-
dre al principi de representació equilibrada de dones i 
homes en el nomenament de les persones titulars dels 
seus òrgans de direcció i dels organismes públics vincu-
lats o dependents d’aquestes. Així mateix, han de fomen-
tar aquest principi en que en els òrgans de direcció de les 
associacions i organitzacions de tota índole.
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8. Els poders públics han de vetllar per una adequada 
formació en coeducació a les persones educadores de 
lleure infantil i juvenil, a través del programa de forma-
ció dels cursos de monitor/a i de director/a d’activitats de 
lleure i de cursos monogràfics de formació continuada, i 
oferir formació a les persones formadores de les escoles 
d’educació en el lleure.

9. Així mateix, els poders públics han d’emprendre les 
accions necessàries per tal de sensibilitzar i informar so-
bre la importància del joc i les joguines en la transmis-
sió dels estereotips sexistes i, també, han de prohibir la 
comercialització de jocs i joguines que siguin vexatòries 
per a les dones, que atemptin a la seva dignitat o que fa-
cin un ús sexista o androcèntric dels llenguatges.

Article 27. Manifestacions culturals

Correspon a les Administracions públiques de Catalunya 
la realització de les actuacions següents: 

1. Adoptar les mesures necessàries per a evitar tot tipus 
de discriminació per raó de sexe i promoure la igualtat 
efectiva en el terreny de la creació cultural així com en 
l’accés i la participació de les dones a les activitats cul-
turals a Catalunya, tenint en compte les seves realitats i 
aspiracions.

2. Impulsar la recuperació de la memòria històrica de les 
dones comptant amb la seva participació, i promoure po-
lítiques culturals que facin visibles les aportacions de les 
dones al patrimoni i a la cultura de Catalunya, així com 
la seva diversitat.

3. Vetllar per a que en les manifestacions culturals de 
qualsevol mena no es reprodueixin estereotips i valors 
sexistes i afavorir la creació i divulgació d’obres que 
presentin innovacions formals favorables a la superació 
de l’androcentrisme i el sexisme, al coneixement de la 
diversitat ètnica i cultural dels diferents col·lectius de do-
nes i a la visualització de les diferents orientacions sexu-
als o identitàries de les dones.

4. Garantir que les produccions culturals públiques in-
corporin una visió no sexista i no androcèntrica. Així 
mateix, han de potenciar els centres de creació cultural 
de dones i han d’afavorir la creació i difusió de les obres 
culturals d’autoria femenina mitjançant les mesures de 
sensibilització, promoció i suport adequades.

5. Respectar i garantir la representació equilibrada en els 
diferents òrgans consultius, científics i de decisió exis-
tents en l’organigrama artístic i cultural.

6. Potenciar la presència de les creadores catalanes a to-
tes les exhibicions locals, nacionals, estatals i internaci-
onals; i potenciar, també, la representació equilibrada de 
dones i homes de les candidatures dels premis, honors i 
distincions que convoquin.

7. Fomentar les activitats culturals que incorporin la pers-
pectiva de gènere i de les dones, que promoguin els drets 
de les dones o estiguin dirigides o administrades per dones.

Article 28. Mitjans de comunicació i 
tecnologies de la informació i la comunicació

1. Els mitjans de comunicació gestionats o finançats per 
les administracions públiques de Catalunya han de fer 

3. L’administració educativa ha de desenvolupar actuaci-
ons i activitats dirigides a assolir: 

a) La visibilitat de les aportacions històriques de les do-
nes a tots els àmbits de coneixement i la seva contribució 
social i històrica al desenvolupament de la humanitat.

b) La formació de noies i nois per a què tinguin una visió 
del trajecte històric per a la consecució dels drets de les 
dones.

c) La formació i capacitació per a què noies i nois com-
parteixin les responsabilitats del treball domèstic i de 
cura de les persones.

d) La capacitació de l’alumnat per a que realitzi les seves 
eleccions acadèmiques i professionals lliure dels condi-
cionants de gènere.

e) La formació de l’alumnat en l’ús no sexista ni andro-
cèntric dels llenguatges

f) La promoció de treballs de recerca relacionats amb la 
coeducació i la perspectiva de gènere i de les dones.

g) La potenciació d’una educació afectiva i sexual que 
afavoreixi la construcció d’una sexualitat positiva i sa-
ludable.

h) La prevenció de la violència masclista, d’acord amb 
els paràmetres que estableix la Llei del dret de les dones 
a eradicar la violència masclista.

i) La prevenció i la gestió positiva de situacions de con-
flicte vinculades a comportaments i actituds de caràcter 
sexista.

4. L’administració educativa ha d’oferir formació en coe-
ducació al seu personal docent i garantir la presència de 
persones amb coneixements en coeducació en els òrgans 
responsables de l’avaluació, inspecció, innovació educa-
tiva i recerca, en el Consell Escolar de Catalunya, en els 
serveis educatius i els centres educatius.

5. L’administració educativa ha de garantir també la pre-
sència equilibrada de dones i homes en els òrgans direc-
tius i de responsabilitat així com als Consells Escolars, i 
promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 
en els centres educatius. Així mateix ha de promoure la 
presència equilibrada de professionals d’ambdós sexes 
en totes les etapes educatives.

6. Els poders públics han vetllar per a que la formació 
professional i per a persones adultes incorpori la pers-
pectiva de gènere i de les dones i es planifiqui i s’adeqüi 
a les necessitats i diversitat de les dones, als seus inte-
ressos diversos i a la seva disponibilitat horària, i ha de 
crear programes específics per a dones en situació d’ex-
clusió social.

7. Més enllà de l’educació formal, els poders públics 
han de fomentar el model coeducatiu entre les entitats 
i institucions dedicades a la formació en el lleure i a les 
activitats extraescolars, tot promovent i facilitant l’accés 
dels infants i dels i les joves a l’educació en el lleure, 
de manera que els permeti desenvolupar aptituds com a 
individus i com a membres de la societat fomentant la 
igualtat efectiva de dones i homes. També han d’oferir 
formació als formadors i a les formadores de les escoles 
d’educació en el lleure.
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professorat i educadors/es, d’acord amb el model educa-
tiu definit per l’article 26.

3. Les universitats han de potenciar el treball de les do-
nes investigadores i la seva participació en els grups de 
recerca i la visualització de les aportacions de les dones 
als àmbits científics i tècnics. També han de promoure 
la formació del seu personal en matèria de perspectiva 
de gènere i de les dones i igualtat de dones i homes així 
com la creació de mòduls o cursos específics en relació 
a aquests temes.

4. Les universitats, els centres d’estudis superiors i els 
centres i institucions de recerca catalans han de garantir 
la igualtat efectiva de dones i homes en la carrera docent 
i en la carrera investigadora així com entre el personal 
d’administració i serveis, i han de promoure la represen-
tació equilibrada de dones i homes en els seus diferents 
òrgans col·legiats i a tots els nivells de presa de decisions. 
A tal efecte, han d’aprovar un Pla d’igualtat en l’accés, la 
promoció i les condicions laborals del seu personal d’ad-
ministració i serveis, personal docent i investigador, que 
inclogui mesures específiques dirigides al seu col·lectiu 
d’estudiants. Així mateix han de facilitar informació i 
assessorament per tal de prevenir qualsevol tipus de dis-
criminació, assetjament sexual o assetjament per raó de 
sexe i altres formes de violència masclista.

5. En matèria de convocatòries d’ajuts a projectes de re-
cerca o altres ajuts a la recerca de caràcter col·lectiu, al 
costat dels criteris per garantir la qualitat i l’excel·lència, 
s’ha de valorar com un tret positiu que els grups estiguin 
integrats pel 40% o més de dones, i que una dona n’exer-
ceixi la direcció en aquells àmbits de recerca on les do-
nes siguin infrarepresentades. També s’ha de valorar 
positivament que els projectes incorporin la perspectiva 
de gènere i de les dones o que tinguin per objecte estudis 
sobre les dones.

Article 30. Formació en l’àmbit de les 
professions titulades

L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar cursos 
de formació de caràcter general i específica adreçada a 
les associacions professionals, els col·legis professionals i 
els consells de col·legis professionals que exerceixen llur 
activitat en l’àmbit territorial de Catalunya per tal de mi-
llorar la seva formació en relació als drets de les dones i 
la perspectiva de gènere i de les dones.

Article 31. Esports

1. Les polítiques esportives s’han de planificar amb l’ob-
jectiu de garantir la igualtat efectiva de dones i homes 
per practicar activitat física i esport tant de lleure com 
de competició a tots els nivells, inclosos els científics, 
tècnics, del control de les competicions, serveis metges i 
altres d’atenció a esportistes, de lideratge i de projecció i 
representació social.

2. Les polítiques esportives han de fomentar una major 
incorporació, continuïtat i participació de les dones a 
l’esport en totes les etapes de la vida.

3. Les polítiques esportives han d’atendre els aspectes 
següents: 

visibles les aportacions de les dones i mostrar la seva 
diversitat, les seves realitats i les seves expectatives. 
També han de promoure l’autoria femenina mitjançant 
mecanismes d’acció positiva.

2. Els òrgans de govern dels mitjans de comunicació que 
gestionen el servei públic de comunicació audiovisual de 
la Generalitat i els serveis públics de comunicació audio-
visuals d’àmbit local, han de promoure una representa-
ció equilibrada de dones i homes, així com la incorpora-
ció de dones en llocs de responsabilitat.

3. Els mitjans de comunicació gestionats o finançats per 
les administracions públiques de Catalunya han de fer un 
ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges, fomentar 
una presència equilibrada i una imatge plural d’ambdós 
sexes, al marge dels cànons de bellesa i d’estereotips se-
xistes sobre les funcions que desenvolupen dones i ho-
mes en els diferents àmbits de la vida i, amb especial 
incidència, en els continguts dirigits a la població infan-
til i juvenil. Les administracions públiques de Catalu-
nya han de garantir que els mitjans sufragats totalment o 
parcialment amb diners públics no difonguin continguts 
sexistes o androcèntrics de forma reiterada.

4. La publicitat que comporti una conducta discrimina-
tòria d’acord amb aquesta Llei es considera publicitat il-
lícita, de conformitat amb allò que preveu la legislació 
general de publicitat, la publicitat institucional i la publi-
citat dinàmica a Catalunya.

5. Les bases de les convocatòries d’ajuts i subvencions 
en les quals els beneficiaris són mitjans de comunicació 
han d’incloure la condició que aquests es comprometin 
a donar compliment al que estableixen els apartats 1 i 3.

6. Les administracions públiques de Catalunya han d’im-
pulsar que les dones, individualment, i les entitats de do-
nes, tinguin accés al coneixement i a la informació, tant 
els àmbits culturals, com tecnològics, econòmics, de la 
comunicació o científics, especialment les dones del món 
rural, les dones grans, les dones joves, les dones amb dis-
capacitats, i totes aquelles amb desavantatge social.

7. En l’àmbit de les tecnologies de la informació i la co-
municació, les administracions públiques de Catalunya 
han d’incorporar l’objectiu de la igualtat efectiva de do-
nes i homes a les polítiques de promoció i d’inclusió di-
gital, i han de fomentar la difusió dels continguts creats 
per dones.

Article 29. Universitats i Recerca

1. El Govern de la Generalitat i les universitats catalanes 
han de promoure que s’introdueixi la perspectiva de gè-
nere i els estudis sobre les dones, la seva història i la seva 
contribució a tots els àmbits del coneixement en la seva 
activitat acadèmica i investigadora. Han de garantir un 
ús no sexista ni androcèntric dels llenguatges i promoure 
la incorporació dels i les estudiants a aquelles disciplines 
en les que el seu sexe estigui infrarepresentat.

2. El Govern de la Generalitat i les universitats catalanes 
han de garantir la formació en coeducació de les perso-
nes que realitzin tasques docents, especialment aquelles 
que cursen estudis de magisteri o ciències de l’educa-
ció, i, quan correspongui, en els estudis de grau, màster, 
postgrau i doctorat destinats a la formació de mestres, 
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particular, a les dones que estan en situació de violència 
masclista, a les que desitgen abandonar la prostitució, a 
les joves que busquen la seva primera ocupació de qua-
litat, a les que tenen fills i filles o persones dependents 
exclusivament al seu càrrec, a les dones nouvingudes, a 
les que pertanyen a una ètnia minoritària, a les que estan 
amb una situació d’atur de llarga durada, a les que siguin 
majors de 45 anys, a les afectades amb diversitat funci-
onal, a les afectades per malalties que comportin menys 
del 65% de discapacitat, a les transsexuals o en procés de 
reassignació sexual, a les preses i expreses, i a les usuàri-
es i exusuàries toxicòmanes, entre d’altres.

5. Han de portar a terme actuacions específiques per pro-
moure l’accés de les dones a llocs directius i de coman-
dament mitjançant la millora de les seves competències 
de lideratge, comunicació i negociació i incentivant a les 
empreses per tal que implementin mesures específiques 
per garantir la presència equilibrada de dones en els llocs 
de direcció. En aquest sentit, i per tal d’avaluar l’impac-
te d’aquestes actuacions i analitzar l’evolució de la pre-
sència de les dones en càrrecs directius dins del teixit 
empresarial català, l’Administració pública competent 
pot sol·licitar a les empreses informació desglossada per 
sexes sobre la composició dels Consells d’Administració.

6. Han d’establir mecanismes per vetllar pel compliment 
del principi d’igualtat retributiva de dones i promoure la 
incorporació de la perspectiva de gènere en les políti-
ques empresarials amb impacte retributiu.

7. Han de promoure una major diversificació professional 
de les dones en el mercat de treball i l’eliminació de la 
segregació horitzontal, establint les mesures necessàries 
per facilitar la incorporació de les dones en els sectors 
econòmics tradicionalment masculinitzats i alhora més 
estratègics i de major projecció professional, i vetllant 
perquè els sectors feminitzats siguin revaloritzats soci-
alment i tinguin el mateix reconeixement i les mateixes 
condicions laborals que els altres.

8. Han d’establir mecanismes perquè les empreses com-
pleixin amb la seva obligació de vetllar de forma espe-
cífica que les condicions i l’organització del treball eviti 
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, i que 
articulin procediments específics per a la seva prevenció 
que permetin donar resposta a les denúncies o reclama-
cions que es puguin formular.

Article 33. Pla d’acció de suport a les empreses 
adreçat al foment de la igualtat de tracte 
i d’oportunitats de les dones i homes en el 
treball

1. Amb la finalitat de fomentar la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de les dones i homes en el treball, l’Admi-
nistració pública competent ha d’elaborar, amb caràcter 
periòdic, un pla d’acció de suport a les empreses adreçat 
a promoure i incorporar la igualtat de tracte i d’opor-
tunitats en el si de les seves organitzacions. Mitjançant 
aquest Pla s’han de desenvolupar entre altres, les mesu-
res següents: 

a) Programes de suport a les empreses per elaborar i im-
plementar Plans d’igualtat amb especial atenció a les Pe-
tites i Mitjanes Empreses (PIMES).

a) L’oferta equilibrada d’activitats esportives per a nenes i 
nens per part de les entitats esportives ha de ser un factor 
rellevant per la concessió d’ajuts, premis i subvencions.

b) Les administracions esportives catalanes no poden 
participar ni concedir cap tipus d’ajut a programes o ac-
tivitats esportives que siguin sexistes o discriminatoris 
per raó de sexe.

c) Els estudis i recerques a l’àmbit de les Ciències de l’acti-
vitat física i l’esport promoguts per les administracions es-
portives catalanes o subvencionats amb diners públics han 
d’introduir l’estudi de les diferències i desigualtats entre 
dones i homes, per ampliar i aprofundir el coneixement 
sobre les realitats, expectatives, necessitats i aportacions 
de les dones a l’esport en totes les etapes de la vida.

d) L’educació en l’esport ha d’incloure el principi de co-
educació i ha de fomentar la formació del professorat 
d’educació esportiva en valors coeducatius. S’ha d’im-
pulsar l’elaboració de materials didàctics per fomentar 
l’esport de lleure igualitari a les escoles.

Capítol III. Mercat de treball

Secció primera. Integració del dret a la 
igualtat de tracte i d’oportunitats de dones  
i homes en l’ocupació

Article 32. Promoció de la igualtat de tracte  
i d’oportunitats de dones i homes en l’ocupació

Els poders públics a través de la seva actuació han de 
realitzar els objectius següents: 

1. Han de promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats 
de les dones i homes en l’àmbit laboral amb la millora de 
l’ocupabilitat pel què fa a l’accés, la presència, la perma-
nència i les condicions de treball. Amb aquest objectiu, 
s’han d’establir plans per incentivar l’ocupació estable i 
de qualitat de les dones i elaborar les mesures necessàries 
per tal d’eliminar les ofertes de treball discriminatò ries, 
incorporar la igualtat d’oportunitats de dones i homes en 
la classificació professional, la valoració dels llocs de 
treball i la promoció professional, incrementar el percen-
tatge de dones en sectors, ocupacions o professions on 
estiguin subrepresentades i fomentar les iniciatives em-
presarials engegades per dones.

2. Han d’incorporar la perspectiva de gènere en totes les 
fases del procediment d’inserció laboral i garantir una 
presència equilibrada de dones i homes en els diferents 
programes i actuacions que es portin a terme.

3. Han d’incorporar la perspectiva de gènere en el dis-
seny de la formació professional, ocupacional, continua i 
d’inserció laboral, i promoure la incorporació progressi-
va de mòduls específics de gènere en tots els programes. 
Amb aquest objectiu, s’han d’establir les mesures neces-
sàries per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en el 
disseny de la formació que rebin tots i totes les professio-
nals que intervenen en el procés d’orientació i d’inserció 
laboral, amb especial atenció als i les professionals que 
atenen a la ciutadania des de les Oficines de Treball.

4. Han de portar a terme actuacions adreçades a les do-
nes amb dificultats específiques d’inserció laboral, en 
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g) La no utilització de llenguatges sexistes ni androcèn-
trics i d’una publicitat sexista respecte de la comunica-
ció interna, els productes, els serveis i el màrqueting de 
l’empresa.

h) L’elaboració i implementació d’un pla d’igualtat a l’em-
presa, en el cas de no estar obligada per la normativa vi-
gents.

i) La realització d’actuacions relatives a la responsabili-
tat social corporativa destinades a promoure condicions 
d’igualtat de les dones i els homes en el si de l’empresa.

j) Tenir constituïda la comissió paritària d’igualtat

2. Les administracions públiques de Catalunya, en l’àm-
bit de les seves respectives competències, poden introdu-
ir condicions especials per a aquelles empreses guardo-
nades amb el Distintiu de d’Excel·lència Empresarial en 
matèria d’Igualtat efectiva entre les dones i els homes en 
el mercat de treball i d’acord amb la corresponent nor-
mativa de contractes.

3. El Distintiu Català d’Excel·lència Empresarial en ma-
tèria d’Igualtat efectiva entre les dones i els homes en 
el mercat de treball definit en l’apartat 1 pot revocar-se 
en el cas que es deixin de complir els punts establerts, 
de sanció administrativa ferma per faltes greus o molt 
greus, o condemna judicial ferma, per qualsevol tipus 
de conducta discriminatòria per raó de sexe per part de 
l’empresa, d’acord amb la legislació vigent.

Article 35. Plans d’igualtat a les empreses

1. Les empreses amb més de 250 persones treballadores 
han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat, segons la defini-
ció que s’estableix a l’article 21.2 i article 21.3 d’aquesta llei 
i d’acord amb el objectiu i contingut definit per l’article 46 
de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. També han d’establir i aplicar 
un pla d’igualtat aquelles empreses en que el conveni col-
lectiu que els resulti d’aplicació així ho estableixi, en els 
termes que s’hi hagin establert, o quan l’autoritat laboral 
així ho hagués acordat en un procés sancionador, d’acord 
amb la legislació vigent; en tots els casos, de forma nego-
ciada amb la representació de les persones treballadores, 
d’acord amb el que determina la legislació laboral.

2. L’elaboració i implantació de plans d’igualtat és volun-
tària per a la resta d’empreses, amb la consulta prèvia a 
la representació legal de les persones treballadores.

3. El Departament competent en matèria laboral ha de 
realitzar un seguiment del compliment per part de les 
empreses obligades a elaborar i aplicar plans d’igualtat, 
imposant les sancions corresponents en cas d’incompli-
ment. Amb aquesta finalitat, s’ha de crear i regular per 
reglament el Registre públic de plans d’igualtat a les em-
preses amb l’objectiu d’efectuar, entre d’altres, el segui-
ment del grau d’implantació dels plans d’igualtat al teixit 
empresarial català.

Article 36. Qualificacions professionals

Les Administracions públiques de Catalunya competents 
han de promoure la incorporació de la perspectiva de gè-
nere en el catàleg de qualificacions professionals. Entre 
d’altres actuacions han de garantir que en les qualificaci-

b) Programes de suport i d’assessorament per incorporar 
la figura de la/del professional d’igualtat de dones i ho-
mes a les empreses.

c) Programes de suport per a projectes adreçats de forma 
específica a la promoció de la igualtat de tracte i d’opor-
tunitats de les dones i homes en el treball.

d) Atorgament i difusió del Distintiu d’excel·lència em-
presarial en matèria d’igualtat efectiva de les dones en el 
mercat de treball.

2. Per ordre del conseller o consellera competent en ma-
tèria laboral s’ha de determinar el procediment i les con-
dicions necessàries perquè les empreses puguin accedir 
a les mesures que recull el Pla d’acció de suport a les 
empreses.

Article 34. Distintiu Català d’Excel·lència 
Empresarial en matèria d’Igualtat efectiva 
entre les dones i els homes en el mercat de 
treball

1. El Departament competent en matèria laboral ha de 
crear el Distintiu Català d’Excel·lència Empresarial en 
matèria d’Igualtat efectiva entre les dones i els homes en 
el mercat de treball per tal de premiar i reconèixer a totes 
aquelles empreses que promoguin polítiques d’igualtat. 
Pot optar a la indicada distinció qualsevol empresa, pú-
blica o privada, que apliqui polítiques d’igualtat efectiva 
en el mercat de treball en l’àmbit territorial de Catalunya, 
i que complexi amb l’obligatorietat que estableix la llei 
per a les empreses de més de 250 persones treballadores 
d’elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat de forma negociada 
entre la representació de l’empresa i la representació le-
gal de les persones treballadores. Per reglament del con-
seller o consellera competent en matèria d’ocupació s’ha 
de determinar el procediment i condicions per a la seva 
concessió, que ha de tenir una durada limitada i s’han 
d’obtenir tenint en compte, entre altres criteris: 

a) La presència equilibrada entre dones i homes en tots i 
cada un dels grups i categories professionals.

b) L’adopció de mesures per la millora de l’accés a l’ocu-
pació i la promoció professional de les dones i els homes 
en aquells sectors, ocupacions i professions on estiguin 
subrepresentades.

c) La promoció de l’accés de les dones als òrgans de di-
recció per garantir que hi hagi una presència equilibrada 
entre ambdós sexes.

d) La implantació de les garanties corresponents per 
aplicar criteris igualitaris de retribució entre dones i ho-
mes, així com la adequada valoració de llocs de treball 
tenint en compte la perspectiva de gènere

e) L’adopció de mesures per impulsar noves formes fle-
xibles i més racionals d’organització del temps de treball 
que possibilitin la coresponsabilitat entre dones i homes 
en el treball familiar, domèstic i de cura de les persones i 
la conciliació de la vida personal i laboral.

f) L’adopció de mesures contra l’assetjament sexual i as-
setjament per raó de sexe, incloent les accions preventi-
ves i sancionadores.
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2. Les empreses obligades per llei a elaborar i aplicar un 
pla d’acompanyament social en els expedients de regula-
ció d’ocupació, han d’incorporar la perspectiva de gènere 
en totes les mesures que l’integrin.

Article 41. Incorporació de la perspectiva  
de gènere per la Inspecció de treball

La Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya 
ha d’incorporar la perspectiva de gènere en les seves ac-
tivitats, garantint la formació adequada del seu personal 
i la realització d’actuacions específiques sobre el com-
pliment de la legislació relativa a la igualtat de tracte i 
d’oportunitats de dones i homes en el treball.

Secció tercera. Igualtat de tracte  
i d’oportunitats de les dones en les polítiques 
i els programes de seguretat i salut en el 
treball

Article 42. Inclusió de la perspectiva de 
gènere als programes de seguretat i salut 
laboral

1. Els poders públics han de promoure la incorporació de 
la perspectiva de gènere a les polítiques, estratègies i pro-
grames de salut de l’àmbit laboral, incloent les diferents 
necessitats de les dones tot tenint en compte les seves ca-
racterístiques anatòmiques, fisiològiques i psicosocials, 
i les mesures necessàries per abordar-les de forma ade-
quada, amb la col·laboració dels diferents Departaments 
de la Generalitat de Catalunya i la resta d’Administra-
cions i entitats competents.

2. L’Administració pública competent en la matèria, ha 
de registrar, degudament desglossats per sexe, edat i 
ocupació, els processos d’incapacitat temporal, tant per 
contingències comunes com per contingències professio-
nals, a fi d’identificar dades epidemiològiques rellevants 
de les malalties que afecten a les dones treballadores. 
Aquesta informació ha d’integrar-se, en tot cas, en la di-
agnosi necessària per elaborar un pla d’igualtat.

3. L’Administració pública competent en matèria laboral 
ha de fomentar la recollida i tractament de la informació 
existent als Centres d’Assistència Primària i a les Mútues 
d’Accidents de Treball i Malalties Professionals, desglos-
sada per sexes, a fi d’identificar riscos epidemiològics 
específics en les dones treballadores per raó de la seva 
activitat laboral.

4. Els poders públics, amb l’objectiu de protegir específi-
cament la seguretat i salut laboral de les dones, així com 
per visualitzar i augmentar la conscienciació sobre les 
desigualtats de gènere en aquest àmbit, han de fomentar 
l’establiment de programes de formació específica adre-
çats a les persones treballadores, a l’empresariat i als ser-
veis de prevenció en matèria de seguretat i salut laboral 
des d’una perspectiva de gènere.

Article 43. La prevenció de riscos laborals  
a l’empresa

1. D’acord amb la normativa vigent sobre prevenció de 
riscos laborals, les empreses han d’incorporar la pers-
pectiva de gènere en els plans de prevenció, l’avaluació 

ons professionals no hi hagi cap estereotip de gènere ni 
cap mecanisme d’exclusió de gènere en la definició dels 
diferents perfils professionals; també han de vetllar per 
a què hi siguin incloses com a noves qualificacions acti-
vitats que realitzen de forma gairebé exclusiva les dones.

Secció segona. Igualtat de tracte  
i d’oportunitats entre les dones i els homes 
en les relacions laborals i la negociació 
col·lectiva

Article 37. Seguiment de les mesures 
d’igualtat efectiva en el treball en els 
convenis col·lectius

El Consell de Relacions Laborals, a través de la Comis-
sió de Convenis col·lectius de Catalunya, ha d’analitzar 
de forma periòdica el contingut dels convenis col·lectius 
des d’una perspectiva de gènere.

Article 38. Responsable sindical d’igualtat

Els sindicats amb presència a les organitzacions públi-
ques i privades, a través dels corresponents òrgans de 
representació sindical, han d’adjudicar a un delegat o 
delegada sindical la funció de vetllar específicament per 
la igualtat de tracte i d’oportunitats en el marc de la ne-
gociació col·lectiva. Les funcions que ha de dur a terme 
aquest responsable sindical d’igualtat són: 

a) Col·laborar amb el/la professional d’igualtat de dones 
i homes de l’empresa per tal de promocionar la igualtat 
d’oportunitats en el si de l’empresa.

b) Assessorar en matèria d’igualtat a les treballadores i 
treballadors del centre de treball i empresa.

c) Integrar sistemàticament la perspectiva de gènere i de 
les dones en totes les àrees i nivell d’intervenció del seu 
àmbit funcional.

d) Vetllar pel compliment efectiu d’aquesta llei en el seu 
àmbit funcional.

Article 39. Presència equilibrada de les dones 
en la negociació col·lectiva

1. Les organitzacions empresarials i sindicals, així com 
els òrgans de representació del personal a l’empresa, han 
de procurar assolir una representació equilibrada entre 
els dos sexes en la negociació col·lectiva.

2. L’Administració pública competent han de requerir, en 
l’exercici de les competències de control de legalitat dels 
convenis col·lectius establerts, la complementació del 
full estadístic de convenis on s’incorporin dades signi-
ficatives sobre la presència de dones en la comissió ne-
gociadora i en l’àmbit d’aplicació dels convenis i acords 
col·lectius, d’acord amb la normativa vigent.

Article 40. Incorporació de perspectiva 
de gènere en els processos de regulació 
d’ocupació

1. Els poders públics han de vetllar pel respecte del dret 
a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en el 
marc dels expedients de regulació d’ocupació.
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tenibilitat de la vida quotidiana, que posin de manifest el 
seu el valor social i econòmic, i que afirmin la necessitat 
d’assumir-les amb coresponsabilitat entre dones i homes.

3. Elaborar programes de suport per a incentivar bones 
pràctiques en matèria de gestió del temps de les perso-
nes treballadores amb l’objectiu de facilitar a totes les 
organitzacions, dins de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei 
i amb especial atenció a les Petites i Mitjanes Empreses 
(PIMES), la conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral. S’ha de vetllar per tal de què els plans d’igualtat 
incorporin aquestes pràctiques.

4. Promoure mesures de conciliació de la vida personal i 
laboral en les activitats de formació professional inicial  
i formació professional per a l’ocupació, així com d’in-
serció laboral, adreçades a la millora de la ocupabilitat 
de les persones, en especial de les dones: 

a) Els centres i entitats de formació que imparteixin acti-
vitats formatives han de procurar adequar la seva ubica-
ció i els seus horaris a les necessitats de conciliació de la 
vida personal, familiar i formativa de l’alumnat.

b) L’Administració pública competent ha de promoure 
la realització de programes de formació a través de les 
noves tecnologies, a fi d’evitar desplaçaments i permetre 
l’organització flexible del temps de formació.

5. L’Administració de la Generalitat i les corporacions 
locals poden establir plans d’organització del temps de 
la ciutat per tal d’harmonitzar els horaris laborals, es-
colars, comercials i dels serveis i orientar el model de 
desenvolupament cap a la integració de funcions, la des-
centralització de serveis i equipaments, l’aproximació de 
residència i la introducció d’activitats de treball produc-
tiu en les zones de residència.

Capítol V. Polítiques de ciutadania

Article 46. Polítiques socials i de ciutadania

1. Els poders públics han de dissenyar polítiques que faci-
litin l’autonomia de les persones dependents i que afavo-
reixin l’eliminació de les desigualtats socioeconòmiques i 
de gènere que es produeixen en la cura de persones depen-
dents a la llar.

2. Les polítiques socials i de ciutadania han d’incorporar 
les necessitats, demandes i expectatives de les dones de 
tal manera que generin un nou model no androcèntric de 
relacions personals i de convivència i que garanteixin la 
inclusió social de les dones.

3. Els poders públics han d’integrar la perspectiva de 
gènere i de les dones en el desenvolupament de les po-
lítiques socials i de ciutadania. A tal efecte, han d’esta-
blir programes específics per a les dones joves, per a les 
grans, per a les vídues, per a les dones amb discapacitat, 
per aquelles que es troben en situació de violència mas-
clista, per aquelles que es troben en situació de prosti-
tució, per a les recluses, per a cuidadores i cuidadors de 
persones dependents, per a les dones migrades i de mi-
nories ètniques, les dones lesbianes, transsexuals, i per a 
les que es troben en risc d’exclusió social.

dels riscos laborals, en l’adopció de mesures preventives 
i en general, en el conjunt d’activitats preventives, segons 
l’exposició als factors de riscs de dones i homes.

2. Les empreses han de vetllar de forma específica que 
les condicions de treball evitin l’assetjament sexual i l’as-
setjament per raó de sexe. També han d’articular proce-
diments específics per a la seva prevenció i que permetin 
donar resposta les denúncies o reclamacions que es pu-
guin formular.

3. Les empreses han d’establir accions de formació adre-
çades als seus treballadors i treballadores atenent a l’ex-
posició dels diferents riscos segons el sexe degut a les 
condicions de treball desiguals.

Secció quarta. Igualtat de tracte  
i d’oportunitats de les dones en l’àmbit  
del treball autònom i l’emprenedoria

Article 44. Impuls i promoció d’accions  
de suport a les dones treballadores 
autònomes i emprenedores

1. Les administracions públiques de Catalunya han d’in-
corporar la perspectiva de gènere en el disseny, imple-
mentació i avaluació de les polítiques de foment i pro-
moció del treball autònom i d’emprenedoria, i portar a 
terme actuacions específiques adreçades a dones, pres-
tant especial atenció a les treballadores autònomes eco-
nòmicament dependents.

2. Els poders públics, en l’accés als programes de suport 
d’emprenedoria i treball autònom, han de donar suport a 
les iniciatives empresarials promogudes majoritàriament 
per dones, prestant especial atenció a aquelles emmarca-
des en sectors, professions i ocupacions on hi són subre-
presentades.

3.Les administracions públiques de Catalunya han de fo-
mentar que les societats de garantia recíproca, benefici-
aries d’ajuts públics, estableixin fons específics destinats 
a afavorir la constitució i la consolidació d’iniciatives 
empresarials promogudes per dones

Capítol IV. Polítiques sobre els usos dels temps

Article 45. Accions sobre els usos dels temps

Als efectes d’avançar vers una societat més igualitària de 
dones i homes, els poders públics han de dur a terme les 
accions següents: 

1. Desenvolupar polítiques del temps que contemplin de 
forma integral la percepció i visió del temps tenint en 
compte els diferents àmbits quotidians. Han d’impulsar, 
també, l’equilibri en el valor i la distribució dels temps 
dedicats als treballs de mercat i al treball familiar, do-
mèstic i de cura de les persones que tinguin en compte el 
temps personal, tot implementant polítiques actives i de 
sensibilització adreçades als homes en relació a la seva 
conscienciació i capacitació.

2. Realitzar polítiques actives i de sensibilització que re-
coneguin la importància que tenen les tasques del treball 
familiar, domèstic i de cura de les persones per a la sos-
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de la salut física i mental i un benestar global que afecti 
totes les dimensions de la persona i de les comunitats. 
Les intervencions de prevenció, promoció, protecció i 
d’atenció integral de la salut han de garantir un igual dret 
a la salut de les dones i els homes a través de la integra-
ció activa dels principis establerts en aquesta llei.

2. Els poders públics han de garantir una assistència sa-
nitària de qualitat, sense estereotips i que contempli la 
salut de les persones durant les diferents fases i situa-
cions de dependència del seu cicle vital. S’han d’esta-
blir mesures que garanteixin l’accessibilitat als serveis 
sanitaris i prestacions complementàries en condicions 
d’igualtat efectiva de dones i homes de forma compatible 
amb la vida familiar i laboral.

3. Els poders públics han d’impulsar les mesures neces-
sàries per a la prevenció i tractament de malalties que 
afecten especialment les dones o que tenen un impacte 
diferencial sobre elles, així com mesures que garantei-
xin una detecció precoç de les situacions de violència 
masclista com a fenomen que afecta en gran mesura la 
salut de les dones.

4. Les polítiques de salut han de garantir la salut afec-
tiva, sexual i reproductiva de forma integral mitjançant 
accions que tendeixin a: 

a) Potenciar les polítiques d’educació amb especial aten-
ció a les i als adolescents, a les i els joves i a grups de 
població vulnerables.

b) Garantir l’educació afectiva sexual de qualitat, tenint 
com a base la perspectiva de gènere i de les dones i la 
defensa dels drets sexuals i reproductius.

c) Garantir l’oferta del consell reproductiu dins de la car-
tera de serveis de les unitats d’atenció a la salut sexual i 
reproductiva, i procurar, d’acord amb la normativa legal 
vigent, l’accés als mètodes contraceptius

d) Afavorir l’autonomia de les dones en la presa de deci-
sions en relació amb la medicalització del seu cos, l’anti-
concepció, l’adopció de mesures de prevenció respecte a 
les ITS, l’embaràs, el part i la lactància.

5. Els poders públics han de garantir que les dones pu-
guin rebre la prestació de la interrupció de l’embaràs, en 
els supòsits legals, a través dels centres de la xarxa sani-
tària de responsabilitat pública.

6. Els poders públics han de garantir la qualitat de l’aten-
ció de les persones, tot reconeixent la diversitat d’orien-
tacions sexuals i d’identitats de gènere i tenint especial-
ment en compte les situacions que puguin provocar 
vulnerabilitat.

7. Els poders públics han de garantir la protecció, pre-
venció i millora de la salut laboral de les dones i en espe-
cial, s’han de promoure polítiques actives i de prevenció 
de les malalties derivades del treball desenvolupat majo-
ritàriament per les dones.

8. Els serveis sanitaris han d’impulsar tot tipus de me-
sures de prevenció i detecció de la mutilació genital 
femenina. També han de comptar amb els mecanismes 
sanitaris d’intervenció quirúrgica per a poder afrontar la 
demanda de les dones que vulguin revertir els efectes de 
la mutilació practicada.

4. Els poders públics han de desenvolupar polítiques de 
suport a les famílies que incorporin el reconeixement 
de la diversitat familiar, garanteixin el dret a un entorn 
afectiu o familiar adequat i eliminin la discriminació per 
opció sexual i transsexualitat, tot garantint la llibertat de 
decisió individual. Aquestes polítiques han d’assegurar la 
incorporació de les necessitats de les dones en l’àmbit fa-
miliar, per tal de transformar i donar un valor positiu al 
paper que tradicionalment han tingut com a proveïdores 
de cura i benestar. També han d’incloure mesures per ga-
rantir els drets d’infants, adolescents i joves d’acord amb 
l’establert en l’apartat 6 d’aquest article. Així mateix, els 
poders públics han d’impulsar programes de formació que 
afavoreixin la implicació de les famílies en la coeducació 
de les filles i els fills, d’acord amb el model coeducatiu de-
finit per l’article 26 d’aquesta llei.

5. Les Administracions públiques de Catalunya han de 
dissenyar programes específics de suport integral a les 
famílies monoparentals que reforcin la persona respon-
sable de la família.

6. Els poder públics de Catalunya han de garantir la 
igualtat efectiva d’infants, adolescents i joves d’amb-
dós sexes per tal d’eliminar les discriminacions sexistes 
i possibilitar l’expressió i garantia dels drets de les ne-
nes, adolescents i joves per tal que puguin desenvolupar 
el seu potencial i les seves habilitats en societat. Amb 
aquesta finalitat han d’elaborar i executar legislació que 
protegeixi les nenes, adolescents i joves de qualsevol for-
ma de violència, promoure la seva participació social, 
garantir el seu dret a l’educació i a la cultura i a activitats 
de lleure, fomentar l’activitat física i vetllar per a què els 
mitjans de comunicació difonguin imatges no estereoti-
pades de nenes, adolescents i joves ni missatges sexistes 
adreçats a audiències infantils i juvenils.

7. Els poder públics han de garantir la igualtat efectiva de 
dones i homes grans per tal d’eliminar les discriminaci-
ons sexistes i possibilitar l’expressió i garantia dels drets 
de les dones grans a fi i efecte que puguin desenvolupar 
el seu potencial i les seves habilitats en societat. Amb 
aquesta finalitat han d’elaborar i executar legislació que 
protegeixi les dones grans de qualsevol forma de vio-
lència, promoure la seva participació social, garantir el 
seu dret a l’educació i a la cultura i a activitats de lleure, 
fomentar l’activitat física i vetllar per a què els mitjans 
de comunicació difonguin imatges no estereotipades de 
les dones grans.

8. Les polítiques d’acció social i ciutadania que tinguin 
com a objectiu la inclusió i la cohesió social han d’in-
corporar la perspectiva de gènere i de les dones especi-
alment en aquelles accions adreçades als col·lectius més 
desafavorits o subjectes a situacions de discriminació o 
desigualtats que afectin o vulnerin el ple exercici dels 
drets de ciutadania.

9. Les administracions públiques de Catalunya han de dis-
senyar projectes integrals específics per a dones en situa-
ció de precarietat econòmica i risc d’exclusió social per 
actuar sobre les causes de la feminització de la pobresa.

Article 47. Polítiques de salut i serveis

1. El dret a la salut és universal i inclou el dret a gaudir 
d’unes condicions de vida que garanteixin la preservació 
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sentatius i decisoris d’aquests sectors existeixi una repre-
sentació equilibrada de dones i homes.

7. Els poders públics han d’establir mecanismes que fa-
cilitin i impulsin l’accés a la formació, i especialment a 
les tecnologies de la informació i la comunicació, a les 
dones del món rural i pesquer, de manera que es pugui 
eliminar l’escletxa digital de gènere i territorial, i s’acon-
segueixi la plena participació social de les dones.

Article 50. Cooperació al desenvolupament  
i foment de la pau

1. Totes les polítiques de cooperació i de foment de la 
pau, plans, documents de planificació estratègica, pro-
cessos d’actuació i de diàleg polític i de relacions ins-
titucionals, han d’integrar l’enfocament de gènere en el 
desenvolupament (GED) per tal de millorar la posició de 
les dones en relació als homes de manera que beneficiïn 
i transformin la societat en la seva totalitat.

2. La política de cooperació al desenvolupament i foment 
de la pau que dugui a terme la Generalitat ha de fomen-
tar i recolzar canvis d’actituds, estructures i mecanismes 
en tots els àmbits amb la finalitat de reduir les desigual-
tats entre dones i homes. A més ha d’impulsar actuacions 
específiques o positives per a l’apoderament de les dones 
que potenciïn les seves capacitats i el seu protagonisme 
en els processos de desenvolupament i de foment de la 
pau per tal de: 

a) Fomentar el repartiment del poder polític i la partici-
pació plena i igualitària en la presa de decisions a tots 
els nivells.

b) Enfortir l’apoderament personal i econòmic i la igual-
tat efectiva de dones i homes tant en l’accés com en el 
control sobre els recursos econòmics.

c) Fomentar l’accés igualitari i el control sobre les opor-
tunitats del desenvolupament.

d) Promoure i defensar l’exercici dels drets humans i 
la seva exigibilitat per part de les dones en condicions 
d’igualtat efectiva i de no discriminació davant la llei i 
en la pràctica quotidiana.

e) Fomentar la participació plena de les dones en els pro-
cessos de prevenció, transformació i resolució de con-
flictes violents i de construcció de la pau.

f) Impulsar l’educació i la sensibilització social en re-
lació a l’equitat de gènere i l’apoderament de les dones.

g) Millorar les capacitats dels i les agents de cooperació 
al desenvolupament públic i privat de Catalunya per in-
corporar la perspectiva de gènere i de les dones.

h) Fomentar la integració de la perspectiva de gènere i de 
les dones en l’acció humanitària.

Capítol VI. Medi ambient, urbanisme  
i habitatge

Article 51. Planificació de la mobilitat, 
urbanisme, habitatge i medi ambient

1. Les administracions públiques de Catalunya han d’in-
tegrar la perspectiva de gènere i de les dones en el con-

9. S’ha d’incorporar la perspectiva de gènere i de les do-
nes en els sistemes d’informació sanitària. Les enquestes 
de Salut han d’introduir com a variables indicadors de 
salut sensibles a la detecció de desigualtats de salut per 
raó de sexe i gènere i que contemplin la diversitat de do-
nes. Els instruments de planificació sanitària i els plans 
d’acció comunitaris han d’incorporar la perspectiva de 
gènere i de les dones en totes les seves fases, així com fo-
mentar la participació dels diferents col·lectius de dones.

10. S’ha de reorientar la formació de les i els professionals 
de la salut cap a models que incloguin la perspectiva de 
gènere per tal que la pràctica clínica doni resposta a les 
necessitats i expectatives en salut pel que fa al sexe i al 
gènere.

11. Les polítiques de salut han de garantir la formació a 
tot el territori dels i de les professionals de la salut per a 
que tinguin una formació mínima de violència masclista.

Article 48. Recerca en Ciències de la Salut

1. Els poders públics han d’emprendre i promoure inves-
tigacions científiques sobre la morbiditat diferencial en-
tre dones i homes que contemplin les desigualtats i con-
dicionaments socials, culturals, educacionals, biològics i 
psicològics que afecten la salut.

2. S’ha de garantir que els protocols de treball i dissenys 
de recerca siguin sensibles a les diferències entre dones 
i homes, incloent ambdós sexes en els seus paràmetres 
d’anàlisi.

Article 49. Sector agrícola, ramader, forestal 
i sector pesquer

1. Les polítiques adreçades al sector agrícola, ramader, 
forestal i pesquer han de contemplar la perspectiva de 
gènere i de les dones en relació a les diferents realitats en 
què estan situades i en tots els àmbits on es produeixin 
desequilibris per raó de sexe i gènere.

2. Els poders públics han d’adoptar les mesures que si-
guin necessàries per a garantir els drets de les dones del 
sector agrícola, ramader, forestal i pesquer i el seu accés 
a un desenvolupament sostenible.

3. Les polítiques agràries, pesqueres i de dones han de 
fomentar la transmissió dels sabers tradicionals de les 
dones al sector agrícola, ramader, forestal i pesquer, re-
conèixer i fer visible la seva contribució al manteniment 
de les explotacions familiars, i fomentar les xarxes de 
proximitat i d’atenció a la infància i a la gent gran. S’han 
de potenciar les iniciatives empresarials femenines i les 
actuacions de desenvolupament agrari i pesquer que si-
guin promogudes per dones.

4. Els poders públics han d’establir mesures que facilitin 
la incorporació de dones joves als sectors agrícola, ra-
mader, forestal i pesquer.

5. Els estudis, les estadístiques, la planificació, l’elabo-
ració, el desenvolupament i l’avaluació dels programes 
formatius adreçats a l’àmbit rural i pesquer han d’incor-
porar la perspectiva de gènere i de les dones.

6. Els poders públics han de fomentar que en les cam-
bres agràries i les associacions agràries i ramaderes, les 
confraries de pesca i tots els òrgans participatius, repre-
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Disposicions addicionals

Primera. Finançament

1. El Govern de la Generalitat, per a la realització de les 
mesures que es desenvolupin en compliment d’aquesta 
llei, s’ha de subjectar a les disponibilitats pressupostà-
ries de cada exercici d’acord amb les corresponents lleis 
de pressupostos.

2. Els ens locals han de subjectar-se a les seves disponibili-
tats pressupostàries per atendre les obligacions que es deri-
ven d’aquesta Llei, d’acord amb els respectius pressupostos.

Segona. Impacte social de la Llei

En el termini de tres anys des de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, el departament competent en matèria de 
polítiques de dones, per mitjà de l’Institut Català de les 
Dones, ha de dur a terme una avaluació de l’impacte so-
cial de la Llei, amb la participació de tots els sectors im-
plicats i dels òrgans consultius que s’hi estableixen.

Tercera. Comissió Interdepartamental  
de Polítiques de Dones

La Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d’Opor-
tunitats per a les Dones, òrgan de coordinació de les 
accions que en matèria d’igualtat d’oportunitats duen a 
terme els diferents departament de la Generalitat, creada 
pel Decret 209/1993, de 31 d’agost, pel qual s’estableix 
l’estructura orgànica de l’organisme autònom adminis-
tratiu Institut Català de la Dones i es modifiquen els de-
crets que el regulen i l’organització i nomenclatura de la 
Comissió Interdepartamental de Promoció de la Dona, 
disposició normativa derogada pel Decret 92/1998, de 31 
de març, pel qual es modifica l’estructura orgànica de 
l’Institut Català de la Dona, passa a denominar-se Co-
missió Interdepartamental de Polítiques de Dones. Totes 
les referències a la Comissió Interdepartamental per a la 
Igualtat d’oportunitats per a les Dones en la normativa 
vigent s’han d’entendre fetes a la Comissió Interdeparta-
mental de Polítiques de Dones.

Quarta. Òrgans responsables de la 
Implementació de la transversalitat

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aques-
ta llei, el Govern, mitjançant decret, ha d’atribuir a un 
òrgan dels departaments de la Generalitat de Catalunya, 
organismes autònoms i organismes públics vinculats o 
dependents de l’Administració de la Generalitat la res-
ponsabilitat de la implementació de la transversalitat de 
la perspectiva de gènere i de les dones en la planificació, 
gestió i avaluació de les seves polítiques i establir les se-
ves funcions, entre les quals hi ha les que s’estableixen 
en l’article 14.1.

Disposicions finals

Primera. Modificació de la Llei 22/2005, del 29 
de desembre, de la comunicació audiovisual de 
Catalunya

Es suprimeix la lletra f) de l’article 132 i s’afegeix la lle-
tra m) a l’article 133 de la Llei 22/2005, del 29 de desem-

junt de les polítiques de mobilitat, urbanisme, habitatge 
i medi ambient.

2. La planificació de la mobilitat ha de prendre en con-
sideració els itineraris quotidians relacionats amb l’or-
ganització de la vida personal, associativa, familiar, do-
mèstica i laboral.

3. Els poders públics han de promoure un model de se-
guretat que incorpori la perspectiva de les dones en el 
planejament urbanístic. Amb aquesta finalitat el plane-
jament ha de vincular el disseny urbà i la violència mas-
clista, per a evitar entorns i elements que puguin provo-
car inseguretats a les dones.

Capítol VII. Justícia i seguretat

Article 52. Justícia

1. El Govern de la Generalitat ha d’integrar la perspecti-
va de gènere i de les dones a totes les disposicions, me-
sures i actuacions que estableixi en matèria de justícia. 
Així mateix el sistema de dades, estadístiques i indica-
dors judicials han d’estar desagregats per sexe.

2. Els espais o serveis en matèria de Justícia s’han de dis-
senyar o adaptar per tal de garantir la confidencialitat, 
la privacitat i la seguretat de les dones, especialment en 
matèria de violència masclista.

3. El departament competent en matèria d’execució pe-
nal ha de garantir la igualtat efectiva de dones i homes. 
Els centres d’execució penal han de tenir programes de 
tractament específics per als diferents col·lectius de dones, 
fent èmfasi en les situacions de transsexualitat. Aquests 
programes han de ser aplicats per equips d’intervenció 
professional qualificada.

4. Els serveis i centres d’execució penal també han de 
realitzar programes formatius de sensibilització adreçats 
als homes en relació als continguts i la capacitació vers 
la igualtat efectiva de dones i homes.

5. La intervenció i tractament especialitzat de les perso-
nes que han comès delictes relacionats amb la violència 
de gènere ha de constituir una exigència dels seus pro-
grames de treball.

Article 53. Seguretat

1. Els poders públics han de contemplar la percepció di-
ferenciada de la seguretat entre dones i homes i tenir en 
compte aquesta diferència en les enquestes de victimit-
zació i en l’anàlisi de la realitat de la seguretat a Cata-
lunya, així com en la definició de les polítiques relaci-
onades amb l’autonomia personal i l’ús dels espais, tant 
públics com privats.

2. Els poders públics han de garantir la incorporació de 
la perspectiva de gènere i de les dones en les polítiques 
públiques de seguretat amb mesures de prevenció i pro-
tecció que assegurin el dret de les dones a l’autonomia 
personal, el dret a decidir, a viure sense violències i a 
moure’s amb llibertat.

3. La perspectiva de gènere i de les dones ha de tenir-se 
en compte en tota la formació en l’àmbit de la seguretat.
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Direccional de Cerdanyola del Vallès, o que en el seu 
defecte el Consorci Urbanístic del Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès adreci una consulta al Comis-
sari de Medi Ambient de la Unió Europea per buscar una 
solució definitiva per realitzar la recuperació ambiental 
de l’abocador de Can Planas al Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès, d’acord amb la normativa medi 
ambiental de la Unió Europea.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 2659)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que atesa la seva participació, a través de 
l’Incasòl, en el Consorci Urbanístic del Centre Direccio-
nal de Cerdanyola del Vallès, dugui a terme les accions 
necessàries per tal que es procedeixi a la licitació de la 
redacció del projecte de recuperació ambiental per bui-
dar completament l’abocador de Can Planas al Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès, o que en el seu 
defecte el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès adreci una consulta al Comissari 
de Medi Ambient de la Unió Europea i faciliti tota la in
formació necessària per buscar una solució definitiva per 
realitzar la recuperació ambiental de l’abocador de Can 
Planas al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, 
d’acord amb la normativa medi ambiental de la Unió Eu-
ropea.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 3606)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a donar compliment al que resulti de la consulta 
que ja ha estat elevada al comissari de Medi Ambient de 
la Unió Europea amb relació a l’abocador de Can Pla
nas.»

bre, de la comunicació audiovisual de Catalunya, amb el 
text següent: 

«m) La difusió i la realització de continguts o de publi-
citat que incitin a la violència masclista o la justifiquin o 
la banalitzin».

Segona. Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern i el Conseller o Consellera compe-
tent, perquè dicti les disposicions necessàries per a des-
plegar i executar aquesta llei.

Tercera. Entrada en vigor

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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, 8 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP Socialista; Dolors Ca-
mats i Luís, portaveu GP d’ICV-EUiA; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu GP d’ERC 

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el procediment 
de licitació del projecte de recuperació am-
biental de l’abocador de Can Planas, a Cer-
danyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00002/09

Esmenes presentades
Reg. 2486, 2659 i 3606 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CTS, 02.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 2486)

1 Esmena núm. 1
De supressió
G. P. Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que atesa la seva participació, a través de l’IN-
CASOL, en el Consorci Urbanístic del Centre Direccio-
nal de Cerdanyola del Vallès, dugui a terme les accions 
necessàries per tal que es procedeixi a la licitació de la 
redacció del projecte de recuperació ambiental per bui
dar completament l’abocador de Can Planas al Centre 
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Proposta de resolució sobre les mesures 
previstes per a evitar la reproducció del ca-
ragol poma al delta de l’Ebre
Tram. 250-00008/09

Esmenes presentades
Reg. 3395 i 3608 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CARPAMN, 08.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
3395)

Apartat 2

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

«...als conreus de l’arròs, així com mantenir la conti
nuïtat de les mesures de control i lluita contra la plaga 
d’aquesta espècie.»

Apartat 3

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

«3. Garantir la continuïtat, i intensificar, si s’escau, les 
mesures que s’estan aplicant des de l’any passat i d’al
tres que sorgeixin dels nous estudis, d’acord amb el sec
tor afectat per combatre la plaga del caragol poma, així 
com destinar els recursos necessaris per tal de reduir el 
nombre actual d’exemplars i prevenir la seva extensió en 
la campanya 2011.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 3608)

Apartat 1

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

«1. Continuar les negociacions per tal d’aconseguir els 
recursos necessaris per a la lluita contra la plaga del 
caragol poma existent al delta de l’Ebre, bé siguin pro
vinents del Govern central o bé de les instàncies comu
nitàries.»

Proposta de resolució sobre l’habilitació 
del port de Sant Carles de la Ràpita per a la 
descàrrega d’aliments peribles i el desem-
barcament de tripulacions estrangeres
Tram. 250-00006/09

Esmenes presentades
Reg. 3607 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 09.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 3607)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a continuar amb les gestions per tal que el Port de 
Sant Carles de la Ràpita sigui catalogat, pel Ministerio 
de Administraciones Públicas, com a «Punto de entrada 
fitosanitario»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una línia elèctrica subterrània per a les sa-
lines de la Trinitat, al delta de l’Ebre
Tram. 250-00007/09

Esmenes presentades
Reg. 3326 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 09.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 3326)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a complir amb el protocol d’intencions signat el 
passat mes de desembre per la Direcció General d’Ener
gia i Mines en relació amb el subministrament elèctric de 
l’istme del Trabucador i a actuar davant l’empresa titular 
de la línia que subministra energia a les salines de la Tri-
nitat ubicades a la reserva natural parcial de la punta de 
la Banya al Delta de l’Ebre per tal que la construcció de 
la nova línia elèctrica subterrània a la zona s’iniciï el més 
aviat possible garantint d’aquesta forma la qualitat del 
subministrament elèctric.»
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gurances que inclogui la cobertura de furts i robatoris en 
el medi rural i agrari.»

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de l’eix viari comprès entre Tàrrega i 
Alfarràs i l’execució de les obres de la vari-
ant de Bellcaire d’Urgell
Tram. 250-00010/09

Esmenes presentades
Reg. 2487, 3609 i 7170 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CTS, 02.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 2487)

Apartat 1

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
G. P. Socialista (1)

«– Dur a terme de forma immediata les obres de con-
dicionament i millora de l’eix viari Tàrrega-Balaguer-
Alfarràs (C-53 i C-26), i en especial de les seves variants.

– Contractar els estudis i projectes de desdoblament 
i conversió en autovia del conjunt d’aquest eix viari 
durant l’exercici 2011.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 3609 i 7170)

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

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

– Impulsar les obres de condicionament i millora de l’eix 
viari Tàrrega-Balaguer-Alfarràs (C-53 i C-26), preveient 
el seu desdoblament i la posterior conversió en autovia»

– Prioritzar de manera urgent l’execució de les obres de 
la nova variant de Bellcaire d’Urgell a la C-53.»

Apartat 2

4 Esmena núm. 4
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (2)

«...als conreus d’arròs, i continuar amb les negociacions 
amb aquest Ministeri per tal de comprometre l’adopció 
de les mesures urgents de control i lluita contra aquesta 
plaga.»

Apartat 3

5 Esmena núm. 5
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (3)

«3. Continuar adoptant les mesures necessàries, d’acord 
amb el sector afectat, incloses les de recursos humans, 
amb l’objectiu de reduir l’actual nombre d’exemplars de 
caragol poma als camps d’arròs del delta de l’Ebre.»

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a afrontar la proliferació de furts 
i robatoris a les explotacions agrícoles i ra-
maderes i per a garantir-ne la seguretat
Tram. 250-00009/09

Esmenes presentades
Reg. 6382 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CARPAMN, 08.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 6382)

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

«El Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Elaborar un Pla específic per afrontar la proliferació 
de furts i robatoris a les explotacions agrícoles i ramade
res que inclogui diferents mesures d’actuació en col
laboració amb els ens locals i les diferents institucions 
implicades, per fer front a aquest fenomen.

2. Sol·licitar al Govern de l’Estat promoure la modifica-
ció del Codi Penal per elevar la tipificació dels delictes 
comesos contra els mitjans i la propietat en el medi rural 
i agrari.

3. Sol·licitar al Govern de l’Estat l’establiment de les re
formes necessàries per tal que l’Entitat Estatal d’Assegu-
rances Agràries, en coordinació amb les Organitzacions 
Agràries Professionals i Cooperatives una línia d’asse-
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 3611)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a què insti el Govern de l’Estat que abans d’au
toritzar l’obertura dels dos nous pous, «Montanazo» i 
«Lubina» a la plataforma Casablanca, garanteixi el ple 
compliment dels protocols de seguretat ambiental i l’in
formi de l’estat dels processos judicials contra l’empresa 
Repsol, pels diversos vessaments que en els darrers anys 
s’han produït, en l’esmentada plataforma.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’aturada dels 
trens de la línia 2 de rodalia a l’estació del 
Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 250-00012/09

Esmenes presentades
Reg. 3610 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 02.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 3610)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a determinar, en el termini de sis mesos, la viabi
litat tècnica que permeti que tots els combois de la línia 
R2 de Rodalies de Catalunya, Sant Vicenç de Calders-
Maçanet, tinguin parada a l’estació del Prat de Llobre-
gat, sense perjudicar la fluïdesa del corredor i, si és el 
cas, dissenyarne les solucions escaients.»

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’una moratòria en l’obertura de dos nous 
pous a la plataforma petroliera Casablanca 
de Repsol, a la costa del Delta de l’Ebre
Tram. 250-00013/09

Esmenes presentades
Reg. 3384 i 3611 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 09.03.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 3384)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene
ralitat a que insti el Govern de l’Estat...»

2 Esmena núm. 2
De supressió
G. P. Socialista (2)

«...estableixi una moratòria en l’obertura dels dos pous 
nous en la plataforma Casablanca fins que es resolguin 
les causes judicials obertes i es comprovi que l’empresa 
Repsol compleix i va complir els protocols de seguretat 
ambiental.»
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Proposta de resolució sobre la reducció de la 
circulació de vehicles pesants els dies festius
Tram. 250-00020/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.
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Proposta de resolució sobre l’agilitació de les 
tramitacions i l’execució del projecte de des-
doblament de la carretera C-55 entre Castell-
bell i el Vilar i Manresa
Tram. 250-00026/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

Proposta de resolució sobre la neteja de les 
vies del tren
Tram. 250-00028/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

Proposta de resolució sobre la redacció bi-
lingüe de les notificacions per sancions de 
trànsit
Tram. 250-00024/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.
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Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció del segon centre d’atenció pri-
mària a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00039/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

Proposta de resolució sobre el futur dels tre-
balladors de la planta de Yamaha a Palau-so-
lità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 250-00036/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

Fascicle segon
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
del servei de trens Avant entre Lleida i Sara-
gossa, l’increment d’aquest servei amb trens 
nocturns des de Barcelona i la creació de tí-
tols de transport multiviatge per als usuaris 
dels trens AVE i Avant
Tram. 250-00043/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.
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Proposta de resolució sobre el respecte 
dels drets humans i les llibertats de la po-
blació del Sàhara Occidental
Tram. 250-00144/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 4046 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu i Pere Aragonès i Gar-
cia, 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 sobre el respecte dels 
drets humans i les llibertats de la població del Sàhara 
Occidental per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya ha mostrat de forma reiterada 
la seva implicació amb la defensa del dret a la pau i dels 
drets humans en el territoris sahrauís ocupats, donant su-
port al conjunt d’organitzacions que treballen en els àm-
bits de la solidaritat i la cooperació amb el poble sahrauí.

Mostra d’aquesta solidaritat amb el poble sahrauí són, 
entre d’altres, la Resolució 724/VIII, aprovada pel Par-
lament de Catalunya el 3 de juny de 2010, la Declaració 
institucional del Parlament de Catalunya de 28 de no-
vembre de 2007 i la Declaració Institucional del Parla-
ment de Catalunya de 30 de juny de 2005.

Tenint en compte els canvis polítics que s’estan produint 
a la regió, així com les intervencions militars de Marroc 
a Al-Aaiun el novembre de 2010, i trobant-nos a l’inici 
de legislatura, és necessari que el Parlament de Catalu-
nya ratifiqui el seu compromís amb el poble sahrauí.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya 

1. Ratifica la seva disposició oberta a col·laborar per tro-
bar una solució justa i definitiva al conflicte del Sàhara 
Occidental, que respecti el dret del poble sahrauí de poder 
escollir el seu futur per mitjà d’un referèndum, d’acord 
amb allò que s’establia a la Declaració institucional del 
Parlament de Catalunya de 28 de novembre de 2007, la 
Declaració Institucional del Parlament de Catalunya de 30 
de juny de 2005 i la Resolució 724/VIII, aprovada pel Par-
lament de Catalunya el 3 de juny de 2010.

2. Insta el Govern de la Generalitat a mostrar aquesta 
voluntat en les seves relacions amb les representacions 
diplomàtiques de les parts en conflicte a Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 7306).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 15.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 11.03.2011.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’acord de 25 de novembre de 2010 amb 
l’Ajuntament de Tarragona per a la cessió 
d’ús de les instal·lacions de la ciutat de re-
pòs i de vacances de Tarragona per a activi-
tats socioculturals
Tram. 250-00146/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 6608 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Jaume Collboni Cua-
drado, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

A la ciutat de Tarragona existeixen equipaments públics 
propietats d’administracions supramunicipals que al-
guns d’ells han caigut en l’abandó i el desús quan aques-
tes administracions deixen d’utilitzar-los. Aquests fets 
provoquen sovint el deteriorament dels edificis.

Molts d’aquests equipaments, fins i tot, han acabat en 
aquesta situació, a pesar de l’existència de promeses so-
bre la cessió del seu ús. I aquestes situacions es donen al 
mateix temps que la ciutat no deixa de necessitar espais 
per desenvolupar serveis socials, esportius, culturals, etc.

Aquest és el cas de la Ciutat de Repòs i de Vacances. 
L’Ajuntament i la Generalitat van signar el passat 25 de 
novembre de 2010 un acord per la cessió d’ús temporal 
d’una part de les instal·lacions d’aquest equipament per a 
la realització d’activitats socioculturals de la ciutadania 
de Tarragona, tot i aquest fet, actualment ni l’Ajuntament 
ni els veïns i veïnes de la ciutat poden fer ús de l’espai, ni 
programar cap activitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer efectiu l’acord signat el passat 25 de novem-
bre de 2010 amb l’Ajuntament de Tarragona, aprovant la 
cessió d’ús temporal d’una part de les instal·lacions de la 
Ciutat de Repòs i de Vacances per a realitzar activitats 
socioculturals.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la no-aplicació 
del Decret 109/2011, relatiu a la pròrroga dels 
pressupostos per al 2010, als centres d’aco-
lliment de menors i d’atenció residencial
Tram. 250-00145/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 6564 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada, Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El govern va aprovar recentment el decret 109/2011, d’11 
de gener, pel qual s’estableix els criteris d’aplicació de la 
pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2010 mentre no siguin vigents els del 2011. L’article 9, 
que recull les mesures específiques en matèria de despeses 
de personal indica a l’apartat a) «No es podran reposar els 
efectius de personal que hagin causat baixa per jubilació, 
defunció, o qualsevol altra forma d’extinció definitiva de 
relació laboral, llevat del personal docent, i el personal sa-
nitari, en que és manté l’actual taxa de reposició del 50%».

El 8 de febrer la Direcció General de Funció Pública dicta 
una instrucció que en el seu article 2 diu: «En cap dels de-
partaments i entitats dependents de la Generalitat, excepte 
personal docent i sanitari, es podran reposar els efectius [...]»

En relació al decret i a la posterior instrucció, el govern 
s’oblida del personal d’atenció directa dels centres de me-
nors de la DGAIA i l’ICASS. Això pot suposar que els cen-
tres d’acolliment residencial de la DGAIA i de l’ICASS no 
puguin reposar les baixes de personal, ni tampoc cobrir les 
substitucions ni cobrir els reforços necessaris que neces-
siten els centres en casos de sobre-ocupacions o atenció a 
menors en situació d’especial dificultat o conflictivitat, com 
tampoc mantenir els ratis establerts, amb tot el que això pot 
representar de pèrdua de la qualitat dels treballadors i del 
servei a les persones usuàries.

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

Proposta de resolució

Insta el Govern a excepcionar, d’aquest decret, de la ma-
teixa manera que s’estableix pel personal docent i sani-
tari, els centres d’acolliment de menors de la DGAIA i 
d’Atenció residencial de l’ICASS.

Palau del Parlament, 1 de març de 2011

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Carme 
Capdevila i Palau, diputada del GP d’ERC; Pere Bosch 
Cuenca, diputat del GP d’ERC
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1. Constituir un Grup de Treball Interdepartamental amb 
la participació dels representants dels fabricants d’automò-
bils, dels distribuïdors i concessionaris, dels treballadors i 
d’experts en els sectors esmentats, amb la finalitat de con-
sensuar les mesures urgents que resolguin els efectes de 
la Disposició Addicional Setzena de la Llei d’Eco nomia 
Sostenible de l’Estat que modificava la Llei 12/1992, de 27 
de maig, sobre Contracte d’Agència.

2. Promoure un Codi de Bones Pràctiques per ser adop-
tades pels agents de la cadena de valor.

3. Garantir a través del Govern central, que el projecte 
de Llei de Contractes de Distribució Comercial que han 
d’aprovar les Corts Generals, estableixi les condicions 
que han fixar les relacions comercials a la cadena de va-
lor de l’automoció, d’acord amb els requeriments de les 
autoritats de la competència i de les directives europees.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens Jaume Collboni Cuadrado
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la no-aplicació 
de la reducció de personal a la residència 
La Mercè, de Tarragona
Tram. 250-00148/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 6611 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa de la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració

Dolors Camats i Luís, portaveu, i Hortènsia Grau i Juan, 
diputada 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.

Exposició de motius

El passat 11 de juny de 2010 es va inaugurar l’esperada 
remodelació de la Residència pública de la Mercè a Tar-
ragona, unes obres amb un cost de 18 milions d’euros, 10 
dels quals van ser finançats per la loteria de Catalunya.

Aquesta remodelació pretenia pal·liar en part la falta de 
places residencials geriàtriques què sofreix la demarca-
ció de Tarragona, al mateix temps què millorava signifi-
cativament la instal·lació.

En aquest moment la Residència té 42 places lliures, o 
sigui hi ha tres plantes buides, què no es poden cobrir 
per la manca de personal d’atenció directe als usuaris.

A la situació precària de dotació de personal s’ha afe-
git la derivada de la Instrucció 1/2011 de 8 de febrer per 
l’Aplicació de les mesures específiques en Matèria de 
Personal Previstes en el Decret 109/2011, d’11 de Gener, 
pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrro-
ga dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’un grup de treball interdepartamental amb 
representants del sector de l’automòbil i so-
bre la promoció d’un codi de bones pràcti-
ques
Tram. 250-00147/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 6609 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Jaume Collboni Cua-
drado, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La crisi econòmica internacional ha generat efectes no 
desitjables, no únicament en els diversos sectors econò-
mics, i especialment en la construcció residencial, sinó 
també en el sistema de relacions comercials, perjudicant 
la necessària cooperació entre els diferents agents que 
operen en les diverses cadenes de valor. Un dels proble-
mes latents s’ha produït entre els concessionaris i els fa-
bricants d’automòbils.

Per aquest motiu el sector industrial i la distribució co-
mercial necessiten d’un marc estable que no distorsioni 
l’activitat i serveix per crear riquesa i ocupació de quali-
tat. El sector de l’automoció és un dels sectors estratègics 
més importants de l’economia espanyola. Els fabricants 
de vehicles i d’equips i components suposen aproxima-
dament el 6% del PIB i en total, entre fabricants, com-
ponents, activitats indirectes, concessionaris i tallers, 
aporten més de 300.000 llocs de treball al nostre país.

De fet, gràcies als Plans de Competitivitat del Sector de 
l’Automoció, que va posar en marxa el Govern central, a 
l’actuació del Govern de la Generalitat i a la responsabi-
litat dels sindicats, les nostres plantes de producció han 
continuat funcionant, a pesar de la gravetat de la crisi i 
de que els centres de decisió es trobaven fora del nostre 
país.

Per tot això, la modificació de les relacions comercials en tre 
fabricants d’automòbils i distribuïdors comercials reque-
reix d’un debat amb rigor i constructiu entre les diferents 
parts. L’objectiu és tenir un marc legal que garanteixi la 
seguretat jurídica de totes les parts, així com el dret a 
la negociació i a la llibertat contractual dins de les bo-
nes pràctiques entre els agents que operen en el sector 
de l’automoció.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 
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me el passat 26 de gener, per part del Delegat del Govern 
de la Generalitat, Joaquim Nin, qui va negar que aquest 
projecte sigui una prioritat i va anunciat que cal repensar 
el projecte, qüestionat la utilitat del tramvia.

El posicionament del delegat del Govern es contradiu, a 
més, amb el del conseller de Política Territorial i Soste-
nibilitat, Lluís Recoder, qui ha afirmat públicament que 
la prioritat del nou Govern en el capítol d’infraestructu-
res serà la millora del transport públic.

El Pla d’Infraestructures pel Transport de Catalunya 
(PITC) aprovat l’any 2006 per la Generalitat de Catalu-
nya va incloure com una de les prioritats per aquest ter-
ritori la connexió dels principals nuclis de població mit-
jançant el sistema tramviari. Aquest projecte ferroviari és 
una llarga reivindicació, que es va iniciar el 2001 i que 
té per objectiu unir la ciutat de Tarragona amb l’aeroport, 
Reus, Vila-seca, Salou i Cambrils. Tots els ajuntaments 
han manifestat reiteradament la necessitat d’aquesta infra-
estructura, i el 2008 la Diputació de Tarragona va recla-
mar al govern que agilitzés els tràmits per a fer possible 
sense més demora aquest sistema de transport.

Des de l’estiu passat, s’està tramitant l’estudi informatiu 
i l’estudi d’impacte ambiental i el compromís del Govern 
de la Generalitat ha estat fins ara garantir la viabilitat 
d’aquesta obra.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Ratificar la prioritat del sistema tramviari del Camp 
de Tarragona en el marc de les inversions previstes en 
aquest territori.

2. Mantenir el calendari previst per al seu desenvolu-
pament i a continuar, sense demora, l’estudi informatiu 
actualment en marxa, i seguidament la redacció del pro-
jecte i l’adjudicació de les obres.

3. Fer les previsions necessàries, financeres i pressupos-
tàries, pel desenvolupament del sistema tramviari del 
Camp de Tarragona.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Francesc 
Xavier Sabaté Ibarz, portaveu adjunt del GP SOC; Núria 
Segú Ferré, diputada del GP SOC

al 2010 mentre no siguin vigents els del 2011, pel qual no 
es poden cobrir ni baixes per maternitat o malaltia, ni 
vacances, ni dies personals, la qual cosa fa què s’estiguin 
incomplint les ràtios així com altres normatives de riscos 
laborals.

Al mateix temps derivat de la manca de personal d’aten-
ció directa hi ha les 42 places lliures sense cobrir, quant 
hi ha una forta demanda de places residencials públiques 
i gent en llistes d’espera per poder accedir a aquestes 
places públiques.

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

Proposta de resolució

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

1. No aplicar les retallades de personal en els serveis 
d’atenció directa de les residencies, sociosanitaris, per a 
la gent gran, ni als serveis d’atenció directa a les llars 
d’infants.

2. Cobrir amb urgència les vacants de personal què per-
metin posar la residencia al 100% del funcionament i 
què es puguin ocupar les 42 places residencials lliures.

3. Cobrir les vacants que es puguin generar en altres cen-
tres residencials fruit del trasllat de personal quan s’ini-
ciï el procés de selecció per a contractar el personal de la 
residència la Mercè de Tarragona.

Palau del Parlament, 1 de març de 2011

Dolors Camats i Luís Hortènsia Grau i Juan 
Portaveu Diputada

Proposta de resolució sobre el sistema 
tramviari del Camp de Tarragona
Tram. 250-00149/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 6620 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Francesc Xavier Sabaté 
Ibarz, portaveu adjunt, Núria Segú Ferré, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

La implantació del Sistema Tramviària del Camp de Tar-
ragona, tal com es denomina oficialment el projecte, és 
un actuació estratègica per aquest territori i és per això 
que es viu amb preocupació les declaracions dutes a ter-
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2. Fer les previsions necessàries per al seu compliment 
en el pressupostos de la Generalitat per l’any 2011.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens  Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre els ajuts del 
Fons per a la protecció, la gestió i l’ordena-
ció del paisatge per al desplegament del Pla 
director de colònies industrials
Tram. 250-00151/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 6639 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i orde-
nació del paisatge, estableix que el Govern, en l’àmbit 
de la seves competències i en funció dels recursos dis-
ponibles, ha de potenciar les activitats de les administra-
cions locals que compleixin actuacions de protecció del 
paisatge, especialment les que tinguin com a objectiu la 
custòdia del territori per a la preservació dels seus valors 
paisatgístics.

Des de l’aprovació de la llei, el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques va iniciar una línia de sub-
vencions en règim de concurrència competitiva destina-
da a desplegar el Pla Director de les Colònies Industrials.

Des de l’any 2007 fins l’any 2010, s’han destinat 3.402.420 
euros en convocatòries anuals per a subvencionar projec-
tes presentats per les administracions locals.

En la seva compareixença al Parlament del passat 15 de 
febrer, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va adver-
tir sobre les dificultats per mantenir la línia d’ajuts per 
dur a terme aquestes actuacions.

El Grup Parlamentari Socialista considera que cal man-
tenir aquesta línia d’actuacions per la protecció, gestió i 
ordenació del paisatge pel seu caràcter estratègic per la 
política territorial del país i la preservació del patrimoni 
cultural de els colònies industrials així com pel compli-
ment dels objectius de la llei del paisatge i per a con-
solidar la cooperació amb les administracions locals en 
aquest àmbit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució sobre els ajuts del 
Fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació 
del paisatge per a la creació o restauració de 
vies arbrades

Tram. 250-00150/09

Presentació

Grup Parlamentari Socialista

Reg. 6638 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat

Exposició de motius

La llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i orde-
nació del paisatge, estableix que el Govern, en l’àmbit de 
la seves competències i en funció dels recursos disponi-
bles, ha de potenciar les activitats de les administraci-
ons locals que compleixin actuacions de protecció del 
paisatge, especialment les que tinguin com a objectiu la 
custòdia del territori per a la preservació dels seus valors 
paisatgístics.

Des de l’aprovació de la llei, el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques va iniciar una línia de sub-
vencions en règim de concurrència competitiva destina-
da a actuacions de millora paisatgística de l’espai públic 
urbà d’avingudes, rambles i passeigs arbrats.

Des de l’any 2007 fins l’any 2010, s’han destinat 3.400.000 
euros en convocatòries anuals per a subvencionar projec-
tes presentats per les administracions locals.

En la seva compareixença al Parlament del passat 15 de 
febrer, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va adver-
tir sobre les dificultats per mantenir la línia d’ajuts per 
dur a terme aquestes actuacions.

El Grup Parlamentari Socialista considera que cal man-
tenir aquesta línia d’actuacions per la protecció, gestió i 
ordenació del paisatge pel seu caràcter estratègic per la 
política territorial del país, pel compliment dels objec-
tius de la Llei del paisatge i per a consolidar la coopera-
ció amb les administracions locals en aquest àmbit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Mantenir la línia d’ajuts del Fons per a la protecció, 
gestió i ordenació del paisatge per a la creació o restau-
ració de vies arbrades.
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del nou Govern de revisar els plans directors urbanístics 
aprovats en les dues anteriors legislatures així com de no 
garantir el programa anual d’ajuts.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Garantir la vigència dels plans directors urbanístics 
del sistema costaner i el seu desenvolupament

2. Fer les previsions corresponents en el pressupost de 
l’any 2011 a fi de mantenir el sistema d’ajuts als muni-
cipis per actuar en la preservació dels sols afectats tant 
pel que fa a la seva qualitat ambiental com paisatgística

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la coordinació dels serveis ferroviaris de 
les línies R4 i R7 a l’intercanviador de Mar-
torell
Tram. 250-00153/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 6641 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Fa sis anys va entrar en funcionament la línia R7 de Ro-
dalies d’Hospitalet de Llobregat a Martorell. A l’intercan-
viador de Martorell hi ha connexió amb la línia R4 (de 
Manresa a Sant Vicenç de Calders), la qual cosa permet el 
trasllat dels passatgers des de l’Alt i el Baix Penedès cap el 
Vallès Occidental.

Aquesta línia és la principal comunicació per als estu-
diants de la comarca de l’Alt Penedès que cursen estudis 
a la Universitat Autònoma de Barcelona, situada al ter-
me municipal de Cerdanyola (Bellaterra), així com per 
a ciutadans i treballadors en el seu desplaçament entre 
les comarques penedesenques i les del Vallès Oriental i 
Occidental. La creació d’aquesta línia ha significat una 
connexió ferroviària per a un important col·lectiu de 
ciutadans que han pogut substituir l’ús del cotxe privat 
per transport públic en els seus desplaçaments, amb la 
consegüent reducció d’emissions de CO2 i un menor im-

Proposta de resolució

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

1. Mantenir la línia d’ajuts del Fons per a la protecció, 
gestió i ordenació del paisatge per al desplegament del 
Pla Director de Colònies Industrials.

2. Fer les previsions necessàries per al seu compliment 
en el pressupostos de la Generalitat per l’any 2011.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre els plans direc-
tors urbanístics del sistema costaner
Tram. 250-00152/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 6640 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) 
és un instrument de planejament urbanístic supramunici-
pal, elaborat d’acord amb la legislació urbanística catala-
na Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, modificada 
per la llei 10/2004, de 24 de setembre.

Els dos plans vigents van ser aprovats definitivament el 
16/06/2005 (PDUSC-1) i el 17/02/2006 (PDUSC-2).

El Pla és un instrument adequat per ordenar el sistema 
costaner des dels principis que inspiren el desenvolupa-
ment urbanístic sostenible i la defensa de l’interès gene-
ral, únic legitimador del canvi de l’ús del sòl. La garan-
tia de l’ordre territorial pretès es fonamenta a partir del 
reconeixement de la naturalesa supramunicipal de els 
dinàmiques que en ells es manifesten i en una actuació 
basada en els principis de sostenibilitat, funcionalitat i 
solidaritat. El reconeixement i l’articulació del territori 
català, en general, i del sistema costaner en particular, 
com una realitat integrada s’ha de caracteritzar per ser 
ambientalment sostenible, funcionalment eficient, eco-
nòmicament competitiu i socialment cohesionat.

El Govern de la Generalitat va establir un sistema d’ajuts 
als municipis afectats per tal de garantir les condicions 
del sòl inclòs en els dos Plans Directors. El passat 15 de 
febrer el Conseller de Territori i Sostenibilitat va com-
parèixer al Parlament i va advertir de la voluntat política 
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Bona part de la contaminació produïda en la zona metro-
politana prové dels vehicles en circulació, especialment 
per la congestió del trànsit.

La Unió Europea va establir els llindars de qualitat de 
l’aire mitjançant la Directiva 99/30/CE, de 22 d’abril  
de 1999. L’incompliment de la Directiva comporta san-
cions per l’Estat infractor. La Comissió Europea ja ha 
iniciat el procés sancionador contra l’Estat espanyol per 
l’incompliment dels nivells establerts.

D’altra banda, els accidents de trànsit continuen sent una 
de les principals xacres de la nostra societat malgrat la 
disminució del nombre d’accidents que s’ha produït els 
darrers anys. La relació entre velocitat i accidents de tràn-
sit està demostrada, l’increment de la velocitat augmenta 
el risc d’accidents de trànsit (a partir dels 80km/h per cada 
kilòmetre que augmenta la velocitat s’incrementa en un 
5% el nombre d’accidents de trànsit mortals).

El 2007 el Govern de la Generalitat va impulsar el Pla 
d’actuació de millora de la qualitat de l’aire. El Pla compta 
amb 73 mesures que incideixen en el transport, la indús-
tria, l’energia, el sector domèstic, la prevenció i la sensibi-
lització. Una de les mesures aprovades va ser la limitació 
de la velocitat en els accessos a Barcelona a 80 km/h amb 
l’objectiu de reduir la contaminació atmosfèrica. La me-
sura, a més, tenia també com a objectiu reduir els acci-
dents i millorar la fluïdesa del trànsit.

Diferents estudis han demostrat la utilitat de les anome-
nades «zones 80 km/h» per reduir la contaminació. Així 
mateix, s’ha reduït la sinistralitat. El nombre de víctimes 
mortals ha passat de 12 el 2003 a 4 el 2010, i de 55 a 44 
el nombre de ferits greus.

El Govern de la Generalitat va acordar suprimir la «zona 
80 km/h», malgrat reconèixer la seva utilitat per reduir 
la contaminació. El Departament de Territori i Sosteni-
bilitat s’ha compromès a impulsar mesures compensa-
dores de l’eliminació de les «zones 80 km», per reduir la 
contaminació.

Així mateix la Directora General de Qualitat Ambiental 
ha manifestat la voluntat de revisar el Pla d’actuació de 
millora de qualitat de l’aire, reduint el nombre d’accions 
de setanta-tres a una vintena.

La millora de la qualitat de l’aire, fins a assolir els ob-
jectius establerts per la Unió Europea, la reducció dels 
accidents de trànsit i la millora de la mobilitat, han de 
ser una prioritat del Govern de la Generalitat i dels ajun-
taments.

Les mesures a emprendre no haurien de ser una qüestió 
de confrontació entre forces polítiques. L’anàlisi, disseny 
i implementació de les mesures necessàries per assolir 
els objectius esmentats s’han de realitzar amb criteris 
científics i sense prejudicis de cap tipus, comptant amb 
l’assessorament i la participació de la comunitat científi-
ca i de persones expertes en salut pública i en la gestió 
del trànsit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

pacte en els economies familiars pel que fa a la mobilitat 
obligada.

La línia R7, que ha estat un gran avenç en matèria de 
transport públic com dèiem abans, ha de millorar la co-
ordinació dels seus horaris de connexió amb la R4 amb 
la finalitat de que es redueixi el temps d’espera a l’inter-
canviador de Martorell. Actualment es produeixen espe-
res que superen els 25’ entre els serveis.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a millorar la coordinació dels serveis ferroviàries de 
les línies R4 i R7 a l’intercanviador de Martorell per tal 
de reduir al màxim els temps d’espera en l’ús combinat 
de les dues línies.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Miquel Iceta Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a la reducció de la contaminació i el mi-
llorament de la mobilitat i la seguretat viària
Tram. 250-00154/09

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

Reg. 6643 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

Al llarg dels darrers anys, diferents estudis científics so-
bre l’impacte de la qualitat de l’aire en la salut de les 
persones coincideixen en assenyalar que l’àrea Metropo-
litana de Barcelona, com d’altres espais urbans de l’Es-
tat i d’Europa, pateix un elevat nivell de contaminació 
atmosfèrica que incideix de forma negativa en la salut 
de les persones.

Segons un estudi del Centre de Recerca en Epidemeolo-
gia Ambiental del 2007, donar compliment als llindars 
de qualitat de l’aire establerts per la Unió Europea, redu-
iria anualment en 1200 les morts prematures i milloraria 
la qualitat de vida de les persones amb problemes respi-
ratoris i cardiovasculars.



15 de març de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 37

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 50

Els compromisos expressats en aquests acords semblen 
estar qüestionats per part del Govern de la Generalitat, 
en tant que els consellers responsables dels Departa-
ments corresponents han anunciat una disminució del 
pressupost destinat a diferents serveis i equipaments.

El Ple de l’Ajuntament de Barcelona, per unanimitat, ha 
mostrat una profunda preocupació pel fet que aquesta vo-
luntat política de la Generalitat comporti una disminució 
dels serveis bàsics previstos per atendre les necessitats 
educatives, sanitàries i socials dels ciutadans i ciutada-
nes de Barcelona, en un context de crisi en què l’aposta 
per la despesa social en els pressupostos és l’únic meca-
nisme que pot garantir la cohesió social.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Posar en funcionament de forma immediata els equi-
paments educatius, sanitaris i socials de la ciutat de Bar-
celona que ja estiguin construïts i garantir la finalització 
de les obres en equipaments previstes per a l’any 2011, 
així com la seva posada en funcionament tan bon punt 
estiguin construïts.

2. Garantir les transferències compromeses per mantenir 
la prestació dels serveis educatius, sanitaris i socials de 
la ciutat de Barcelona, de manera que aquests serveis no 
es vegin afectats per una reducció pressupostària de la 
Generalitat.

Palau del Parlament, 2 de març de 2011

Miquel Iceta Llorens Rocio Martínez-Sampere Rodrigo
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre els serveis de 
pediatria de l’equip d’atenció primària Gatas-
sa (Mataró 6), al CAP El Maresme, de Mataró
Tram. 250-00156/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 6675 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat, Consol Prados Martínez, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, 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

L’ABS Mataró-6 «Cap Gatassa» està situat en un dels 
barris amb un dels índex de població infantil més alts de 
la ciutat de Mataró.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Mantenir i impulsar el Pla d’actuació de millora de la 
qualitat de l’aire, actualitzant-lo a partir d’anàlisis tèc-
nics i estudis científics sobre l’evolució de la contamina-
ció atmosfèrica, amb l’objectiu de donar compliment a 
la Directiva marc de qualitat de l’aire (99/30/CE, de 22 
d’abril de 1999).

2. Posar en marxa de forma immediata les mesures com-
pensatòries de l’eliminació de la «zona 80 km/h», que si-
guin efectives per reduir la contaminació, en la mateixa 
proporció que la limitació de velocitat a 80 km/h, i que 
contribueixin amb eficàcia al compliment de la Directiva 
marc de qualitat de l’aire. En el cas de que no sigui pos-
sible posar en marxa de forma immediata les mesures 
compensatòries de l’eliminació de la «zona 80 km/h», es 
restablirà el límit de velocitat esmentat.

3. Realitzar un estudi comparatiu de les diferents expe-
riències que arreu d’Europa s’estan realitzant en el camp 
de la gestió de la mobilitat per reduir la contaminació i 
millorar la seguretat viària donar-lo a conèixer pública-
ment.

4. Impulsar el diàleg i cercar l’acord amb la comunitat 
científica i les persones expertes en salut pública, en mo-
bilitat i en seguretat viària per adoptar i desenvolupar les 
mesures més adients per garantir la reducció de la conta-
minació, la millora de la mobilitat i de la seguretat viària

Palau del Parlament, 1 de març de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el pressupost 
destinat als equipaments i serveis educa-
tius, sanitaris i socials de Barcelona
Tram. 250-00155/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 6647 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Rocio Martínez-Sampe-
re Rodrigo, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

Entre 2005 i 2008, La Generalitat de Catalunya va sig-
nar amb l’Ajuntament de Barcelona un conjunt d’acords 
en matèria d’equipaments i serveis per tal de crear i po-
sar en funcionament els suficients per tal de satisfer les 
necessitats educatives, sanitàries i socials de la ciutada-
nia de Barcelona.
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territori. La llengua catalana es situa, doncs, com una de 
les llengües de dimensió mitjana dins la Unió Europea, 
i malgrat aquesta característica, el seu ús al Parlament 
Europeu es limita a la possibilitat d’usar-la en les comu-
nicacions entre aquesta institució i els ciutadans que s’hi 
dirigeixen.

La reivindicació de l’ús del català al Parlament Euro-
peu genera un ampli consens entre els forces polítiques 
i la societat catalana. Malgrat tot, avui encara no s’ha 
assolit, i per tant, aquesta reivindicació esdevé una de 
les qüestions que el Govern de la Generalitat ha de tenir 
present a l’agenda del treball amb les institucions euro-
pees. Els representants de la Generalitat davant la Unió 
Europea tenen un paper cabdal en els treballs per acon-
seguir l’oficialitat del català a les institucions europees 
i, en especial, al Parlament Europeu, cambra de repre-
sentació de la ciutadania dels estats membres de la Unió 
Europea. Davant l’inici de l’activitat del nou delegat de la 
Generalitat davant la Unió Europea, cal que la qüestió de 
l’ús del català en el Parlament Europeu s’inclogui en les 
prioritats de l’agenda de treball a desenvolupar.

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

Proposta de resolució

1. Insta el Govern, i en especial el Delegat davant la Unió 
Europea, a tenir una actitud activa per a assolir l’ús ofici-
al del català al Parlament Europeu.

2. Insta el Delegat davant la Unió Europea a comparèi-
xer al Parlament en el termini de sis mesos per a donar 
compte de les actuacions realitzades.

Palau del Parlament, 2 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la reciprocitat en 
la llibertat de recepció directa de les emissions 
de ràdio i televisió valencianes i catalanes
Tram. 250-00158/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 6690 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent Proposta de resolució:

Exposició de motius

Els repetidors que emetien el senyal dels canals de Tele-
visió de Catalunya al País Valencià han hagut de cessar 

L’any 2010 es van realitzar les obres de renovació i ade-
quació del CAP Gatassa, a l’ABS Mataró-6, per la millo-
ra de l’espai i l’entorn on els usuaris són atesos.

Actualment els serveis de pediatria realitzen la seva tas-
ca amb ràtios per sobre dels estàndards. L’estàndard es-
tablert és d’un pediatra per cada 1.200 usuaris menors de 
15 anys. Aquesta situació provoca el col·lapse del servei, 
agreujat encara més amb la major incidència de les ma-
lalties estacionals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent

Proposta de resolució

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

1. Prendre les mesures necessàries per garantir la ràtio 
establerta en pediatria i d’acord amb la població infan-
til que en aquests moments atén l’ABS Mataró-6, «Cap 
Gatassa» i per tant adjudicar i dotar d’un pediatra més a 
l’ABS Mataró-6, «CAP Gatassa» en el termini màxim 
de dos mesos.

2. Garantir la cobertura de les baixes i/o permisos dels 
professionals sanitaris amb caràcter prioritari i urgent.

Palau del Parlament, 2 de març de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Consol Prados 
Martínez, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’actitud del de-
legat del Govern davant la Unió Europea per 
a assolir l’ús oficial del català al Parlament 
Europeu
Tram. 250-00157/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 6679 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Pere Aragonès i 
Garcia, 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, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre l’actitud del 
Delegat del Govern per a assolir l’ús oficial del català al 
Parlament Europeu, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i Unió Europea.

Exposició de motius

La llengua catalana, que abasta un domini lingüístic que 
s’estén de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i està 
format de prop de 14 milions de persones, gaudeix de 
diferents estatus d’oficialitat i cooficialitat al llarg del 
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Per tot l’exposat, els Grups parlamentaris presenten la 
següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Primer. Reconèixer la tasca feta durant els últims anys 
per les iniciatives privades, significativament la d’Acció 
Cultural del País Valencià, que han permès la recepció 
de les emissions televisives i radiofòniques entre terri-
toris que comparteixen un mateix sistema lingüístic en 
absència del marc legal requerit per a l’aplicació de la 
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries 
i apel·la al manteniment de les dites emissions.

Segon. Ha instar el Govern de l’Estat a facilitar l’aplica-
ció, a l’interior del territori de l’Estat, de la Carta Euro-
pea de les Llengües Regionals o Minoritàries, amb espe-
cial atenció al que disposa el seu Article 11.2.

Tercer. Expressar el seu suport a un acord entre els go-
verns de la Generalitat valenciana i catalana perquè tots 
els respectius canals de ràdio i televisió arribin als dos 
territoris amb normalitat, manifesta que la Generalitat 
valenciana deixi sense efecte les sancions econòmiques 
imposades a ACPV i demana al Govern de Catalunya 
que consideri una prioritat el assoliment d’aquest acord 
el més aviat possible amb els mitjans tècnics que ambdós 
governs tenen al seu abast.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2011

Jordi Turull i Negre, G.P. CiU; Dolors Camats i Luis, 
G.P. ICV-EuiA; Anna Simó i Castelló, G.P. ERC

Proposta de resolució sobre el pressupost 
destinat als equipaments i serveis educa-
tius, sanitaris i socials de Barcelona
Tram. 250-00159/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 6694 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president i Dolors Camats Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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’Econo-
mia, Finances i Pressupost.

Exposició de motius

Amb la finalitat de crear i posar en funcionament dife-
rents equipaments i serveis que han de satisfer les ne-
cessitats educatives, sanitàries i socials de la ciutadania 
de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya han acordat instruments per planificar els 

la seva activitat després que sobre els seus responsables, 
Acció Cultural del País Valencià, plani l’amenaça de 
sancions econòmiques per part del Govern de la Gene-
ralitat valenciana que farien inviable la seva continuïtat. 
La fi d’aquestes emissions suposa un retrocés en l’oferta 
fins ara disponible per als ciutadans valencians, repre-
senta una reducció de l’audiència de Televisió de Cata-
lunya, amb el conseqüent efecte sobre la competitivitat 
dels seus canals, i contradiu la Carta Europea de les 
Llengües Regionals o Minoritàries ratificada entre d’al-
tres per l’Estat espanyol.

D’altra banda, el replegament de l’oferta televisiva és un 
fet insòlit i lamentable en l’Europa occidental que cami-
na de manera general cap a una oferta televisiva sense 
més fronteres o límits que els de la tecnologia. És per 
això que per tal de facilitar un acord de reciprocitat la 
CCMA emet des del seu segon múltiplex el senyal de 
la Televisió Valenciana, tot que aquesta ha interromput 
les emissions des de l’estiu passat. I és també per això 
que existeixen acords de reciprocitat amb els governs 
d’Aragó, Illes Balears i Andorra, gràcies als quals els 
ciutadans de tots aquests territoris gaudeixen d’una ofer-
ta televisiva molt més àmplia i plural. Un acord de reci-
procitat entre els governs de la Generalitat valenciana i 
catalana seria allò desitjable i permetria als ciutadans de 
les dues comunitats gaudir del benefici d’una oferta més 
variada i més enriquidora des del punt de vista cultural 
i lingüístic, objectiu a perseguit per qualsevol govern. 
En aquest sentit, la Constitució Espanyola estableix en 
l’article 3 el principi de protecció del pluralisme lingüís-
tic. L’apartat tercer d’aquest precepte conté un mandat 
dirigit al conjunt dels poders públics de l’Estat d’especial 
respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats 
lingüístiques que conformen el patrimoni cultural comú. 
D’una manera més específica, l’article 20, apartat tercer, 
del text constitucional exigeix que en l’accés dels grups 
socials i polítics més significatius als mitjans de comu-
nicació dependents dels ens públics es respecte el plura-
lisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya. 
Aquesta última previsió posa de manifest la singular 
rellevància dels mitjans de comunicació audiovisual a 
l’hora de promoure i difondre el plurilingüisme.

D’altra banda, correspon a l’Estat, com a responsable de 
l’aplicació de la Carta en un àmbit de la seva competèn-
cia i amb un abast supraautonòmic, impulsar les

disposicions normatives i les mesures tècniques que per-
meten que els canals digitals de la ràdio i la televisió de 
titularitat d’una comunitat autònoma que emeten total-
ment o majoritàriament en les llengües protegides per la 
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries 
siguin rebuts en l’àmbit geogràfic de les altres comuni-
tats autònomes o territoris d’altres Estats que compar-
teixin un mateix sistema lingüístic. Malgrat això, el Go-
vern espanyol va rebutjar la tramitació de la Iniciativa 
Legislativa Popular «Televisió sense fronteres» que ha-
via rebut el suport de més de 650.000 signatures arreu de 
l’Estat Espanyol (150.000 més de les necessàries), i en la 
qual es plantejava l’aprovació d’una llei que garanteixi la 
recepció de les ràdios i televisions en les llengües catala-
na, basca i gallega entre els territoris dels seus respectius 
àmbits lingüístics.
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Tobarra, portaveu adjunta, Jordi Cornet i Serra, diputat, 
Alícia Alegret i Martí, diputada, Juan Bertomeu Ber-
tomeu, diputat, Pere Calbó i Roca, diputat, Pedro Chu-
millas Zurilla, diputat del Grup Parlamentari del Partit 
Popular 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 d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Exposició de motius

En els darrers mesos hem viscut greus atemptats terro-
ristes contra comunitats cristianes al món. El cap d’any 
passat, una església de la ciutat egípcia d’Alexandria va 
sofrir un atemptat amb bomba en el qual van morir 21 
persones i 79 varen resultar greument ferides. Poques 
setmanes abans, un altre atemptat va acabar amb la vida 
de cinquanta-vuit persones en una església catòlica de 
Bagdad (Iraq). Més recentment un cristià copte va ser 
assassinat i quatre dones van ser ferides en un tren per no 
portar el vel a Egipte. En els darrers mesos s’han produït 
també assassinats de cristians a Nigèria i atacs a la co-
munitat cristiana a les Filipines i a la república Islàmica 
de l’Iran. Tanmateix, al Vietnam s’exerceix una repres-
sió de les activitats de l’Església Catòlica.

Aquests atemptats, s’emmarquen en una campanya vio-
lenta de persecució que estan patint les minories cristia-
nes en molts països d’Orient Mitjà, especialment a l’Iraq. 
Aquesta campanya està dirigida per Al Qaida, que en un 
comunicat va assenyalar a «totes les esglésies i les orga-
nitzacions cristianes i els seus líders religiosos com un 
objectiu legítim dels seus combatents islàmics.»

Segons les Nacions Unides, «molts cristians son el punt de 
mira d’atacs sistemàtics i ja no gaudeixen de la mínima se-
guretat en el país». En els darrers anys s’han produït molts 
assassinats i atacs contra la minoria cristiana per motius 
religiosos. Son freqüents els segrestos, pallisses, violaci-
ons, amenaces, la intimidació i els atacs a cases, botigues 
i llocs sagrats. Més de mig centenar d’esglésies han sigut 
objecte d’atacs en els darrers temps. Aquesta terrible per-
secució, està provocant un èxode de cristians de molt altes 
proporcions que es podria aproximar al milió de persones. 
Alguns experts han alertat de la possibilitat de que en po-
ques dècades desaparegui qualsevol presència significati-
va de la comunitat cristiana en l’Iraq i l’Iran.

La Declaració Universal dels Drets Humans proclama 
«com a aspiració més elevada de l’home, l’adveniment 
d’un món en que els sers humans, alliberats del temor 
i la misèria, gaudeixin de la llibertat de paraula i de la 
llibertat de creences». I en el mateix preàmbul s’afirma 
que «tots els pobles i nacions han d’esforçar-se... en as-
segurar el reconeixement i aplicació universals i efectius 
d’aquests drets i llibertats». Entre aquests, l’article 18 de-
clara: «Tota persona té dret a la llibertat de pensament, 
de consciència, de religió; aquest dret inclou la llibertat 
de canviar de religió o de creença, així com la llibertat de 
manifestar la seva religió o la seva creença, individual o 
col·lectivament, tant en públic com en privat, per l’ense-
nyament, la pràctica, el culte i l’observança».

Les nacions que han assumit com a pròpia la Declara-
ció Universal dels Drets Humans com ideal comú de la 

centres, executar les inversions corresponents i fer les 
transferències per prestar els serveis.

És en aquest sentit que, entre 2005 i 2008, l’Ajuntament 
de Barcelona i la Generalitat van signar un conjunt 
d’acords en matèria d’equipaments i de serveis.

Ara, els compromisos expressats en aquests instruments 
són qüestionats per part del Govern de la Generalitat, en 
tant que les persones responsables dels Departaments 
corresponents han anunciat una disminució del pressu-
post destinat a diferents serveis i equipaments.

L’Ajuntament mostra una profunda preocupació que 
aquesta voluntat política de la Generalitat esdevingui 
disminució dels serveis bàsics previstos per atendre les 
necessitats educatives, sanitàries i socials dels ciutadans 
i les ciutadanes de Barcelona.

Aquesta situació contrasta amb l’aposta per la despesa 
social que els pressupostos que el mateix consistori ha 
aprovat en els darrers anys, emmarcats en un context de 
crisi econòmica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Posar en funcionament de forma immediata els equi-
paments educatius, sanitaris i socials de la ciutat de Bar-
celona que ja estiguin construïts i garantir la finalitza-
ció de les obres dels equipaments previstes per a l’any 
2011, així com el seu funcionament tan bon punt estiguin 
construïts.

2. Garantir les transferències compromeses per mantenir 
la prestació dels serveis educatius, sanitaris i socials de 
la ciutat de Barcelona, de manera que aquests serveis no 
es vegin afectats per una reducció pressupostària de la 
Generalitat.

Palau del Parlament, 2 de març de 2011

Joan Herrera Torres Dolors Camats Luis
President del GP d’ICV-EUiA Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució de condemna dels 
atemptats terroristes contra comunitats cris-
tianes d’Àfrica i de l’Àsia i de defensa de la lli-
bertat religiosa arreu del món
Tram. 250-00160/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 6713 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Alicia Sánchez-Camacho Pérez, presidenta, Josep Enric 
Millo i Rocher, portaveu, Maria de los Llanos de Luna 
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Exposició de motius

Sovint en molts municipis i vies de circulació catalanes 
la informació complementària dels senyals de trànsit 
està redactada únicament en llengua catalana. Aquesta 
circumstància contravé la legislació estatal bàsica en 
matèria de trànsit els preceptes de la qual són aplica-
bles en tot el territori nacional i obliguen els titulars i els 
usua ris de les vies públiques.

La Llei de trànsit i seguretat vial, aprovada pel Reial decret 
legislatiu 339/1990, del 2 de març, i modificada per la Llei 
18/2009, del 23 de novembre, en el seu article 56 determina 
que les indicacions escrites dels senyals s’han d’expressar 
almenys en l’idioma espanyol oficial de l’Estat.

Igualment, l’article 138 del Reglament general de cir-
culació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, del 21 de 
novembre, estableix que les indicacions escrites que s’in-
cloguin o acompanyin els panells de senyalització de les 
vies públiques, i les inscripcions, han de figurar en idio-
ma castellà i, a més, en la llengua oficial de la comunitat 
autònoma reconeguda en l’estatut d’autonomia respectiu, 
quan el senyal estigui ubicat en l’àmbit territorial de la 
comunitat autònoma esmentada.

Tot i que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix 
que el català és la llengua pròpia de Catalunya i d’ús nor-
mal de les administracions públiques (art. 6 de l’EAC) 
i general dels ens locals en les seves activitats (art. 5.1 
Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya), i també que és oficial a Catalunya juntament 
amb el castellà, llengua oficial a tota Espanya, d’acord 
amb l’art. 3 de la Constitució Espanyola, l’incompliment 
de l’obligació de oferir aquesta informació de forma bi-
lingüe genera indefensió en molts conductors i vianants. 
L’oficialitat d’una de les llengües no pot excloure l’altre 
llengua oficial en l’àmbit d’actuació de l’administració.

Recentment el Síndic de Greuges ha presentat el seu in-
forme relatiu a l’any 2010 al Parlament de Catalunya. En 
aquest informe, el Síndic de Greuges es feia ressò d’una 
queixa per l’incompliment d’aquesta obligació d’oferir 
la informació complementària dels senyals de trànsit al-
menys en castellà, juntament amb la llengua cooficial de 
la comunitat autònoma.

El Síndic de Greuges considera que pot haver casos en 
que els pictogrames utilitzats en els senyals de trànsit 
poden ser insuficients per entendre’n el significat tot i ser 
complementats amb un panell de text redactat en exclusi-
va en llengua catalana.

El Síndic de Greuges considera que «cal evitar tot tipus 
de discriminació i d’indefensió de la ciutadania i que, en 
els casos en què aquesta situació es pugui produir, s’han 
d’adoptar les mesures oportunes perquè en la informació 
complementària dels pictogrames es faci servir, a més de 
la llengua pròpia, el castellà.»

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: 

família humana no poden desentendre’s de la greu i sis-
temàtica conculcació de la llibertat religiosa allà on es 
produeixi. Resulta imprescindible adoptar una conducta 
de defensa activa de la llibertat religiosa, al ser un dels 
pilars en que han de basar-se la pau, la justícia i la lli-
bertat al mon. Les democràcies no poden abdicar de la 
seva responsabilitat, perquè la llibertat de creences no 
pot tenir fronteres i ens concerneix a tots. La comunitat 
internacional ha d’adoptar les iniciatives i mesures ne-
cessàries per salvaguardar i protegir a totes les perso-
nes i comunitats amb el fi de que puguin exercir el seu 
inviolable dret a practicar la religió que professin així 
com a impedir qualsevol tipus de persecució per raons 
religioses.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Condemna amb la major fermesa els brutals atemptats 
terroristes i la persecució soferta recentment per comu-
nitats cristianes en diversos països d’Àfrica i Àsia.

2. Expressa la necessitat d’una decidida acció de la co-
munitat internacional en defensa de la llibertat religio-
sa en el mon, especialment en aquells països en els que 
s’està conculcant de manera flagrant l’exercici d’aquesta 
llibertat fonamental.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011.

Alícia Sánchez-Camacho Pérez, Josep Enric Millo i 
Rocher, Jordi Cornet i Serra, Maria de los Llanos de 
Luna Tobarra, Pere Calbó i Roca, Maria José Garcia 
Cue vas, Mª Dolors Montserrat i Culleré, Josep Llobet 
Navarro, Eva Garcia Rodríguez, José Antonio Coto Ro-
quet, Pedro Chumillas Zurilla, Rafael López Rueda, 
Santiago Rodríguez Serra, Dolors López Aguilar, Ma-
risa Xandri Pujol, Rafael Luna i Vivas, Juan Bertomeu i 
Bertomeu, Alícia Alegret Martí

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
informació complementària dels senyals de 
trànsit en català i en castellà
Tram. 250-00161/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 6714 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior.
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des del punt de vista administratiu i tècnic com pressu-
postari, per tal de desdoblar l’eix viari comprès entre els 
municipis d’Alfarràs i Tàrrega, en el termini més breu 
possible, sempre dins la vuitena legislatura».

És del tot evident que el Govern anterior no va donar 
compliment al mandat del Parlament i que durant els dos 
anys següents de legislatura no va adreçar cap control de 
compliment de la resolució al Parlament.

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 iniciar, abans de finalitzar l’any 2011 els treballs 
de desdoblament de l’eix viari Tàrrega-Balaguer (C53) - 
Alfarràs (C26).

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del G.P. del PPC; 
Dolors López Aguilar, diputada del G.P. del PPC; Mari-
sa Xandri Pujol, diputada del G.P. del PPC; Josep Llobet 
Navarro, diputat del G.P. del PPC

Proposta de resolució sobre l’assignació 
d’un vehicle d’assistència mèdica d’inter-
venció ràpida a Ponts (Noguera)
Tram. 250-00163/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 6716 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodrí-
guez, diputada, Dolors López Aguilar, diputada, Marisa 
Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit 
Popular 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

Tot i que el desenvolupament creixent del sistema sani-
tari al nostre país és una realitat amb cada vegada més 
hospitals tecnificats, la creació d’unitats de vigilància 
intensiva, etc., encara avui dia moltes vides es segueixen 
perdent al carrer.

Fa anys l’elevada mortalitat que es produïa en el lloc de 
l’accident, o fruit de casos mèdics (infart de miocardi, 
ictus, meningitis, etc.) va fer necessari una resposta rà-
pida al lloc i prèvia a l’assistència a l’Hospital. Aquesta 
resposta es va aconseguir a través d’un sistema d’emer-
gències extrahospitalàries.

Per aquest motiu des de fa anys existeix una xarxa de 
vehicles sanitaris assistencials que complementa els ser-
veis locals i el transport de malalts, intentant cobrir l’àm-

1. Incloure la informació complementària dels senyals de 
trànsit de forma bilingüe, en català i castellà, en totes les 
vies de circulació de la seva titularitat, d’acord amb la 
recomanació del Síndic de Greuges en el seu informe al 
Parlament 2010.

2. Promoure, entre els ens locals de Catalunya, la in-
clusió de la informació complementària dels senyals de 
trànsit de forma bilingüe, en català i castellà en totes les 
vies de circulació titularitat dels ens locals, d’acord amb 
la recomanació del Síndic de Greuges en el seu informe 
al Parlament 2010.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el desdobla-
ment de l’eix viari entre Tàrrega, Balaguer i 
Alfarràs, a les carreteres C-53 i C-26
Tram. 250-00162/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 6715 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada, Josep 
Llobet Navarro, diputat del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular 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 Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

L’eix viari format per les carreteres C53 (Tàrrega-Bala-
guer) i C26 (Balalguer-Alfarràs) serveix de drecera entre 
l’autovia A2 i l’N230, futura autovia A14 Lleida– Val 
d’Aran.

Actualment aquestes carreteres travessen diversos nuclis 
de població que pateixen els inconvenients d’un elevat 
trànsit tant de turismes com de vehicles pesants. Les dar-
reres dades disponibles d’Intensitat Mitjana Diària facili-
tades per la Direcció general de Carreteres corresponents 
a l’any 2007 indiquen una IMD de 9.000 vehicles diaris a la 
C53 al seu pas per Balaguer que s’incrementava als mesos 
de més afluència turística. El trànsit en aquesta via s’ha 
incrementat considerablement en els darrers quatre anys.

La millora d’aquesta via ja ha estat objecte de debat par-
lamentari. Així, a la vuitena legislatura, l’octubre de 2008, 
s’aprovava la Resolució 318/VIII del Parlament de Cata-
lunya, sobre el desdoblament de l’eix viari comprès entre 
Alfarràs i Tàrrega. Aquesta resolució, un cop recollida 
l’esmena dels grups que donaven suport al Govern, tex-
tualment establia: «El Parlament de Catalunya insta el 
Govern a desplegar tots els mecanismes necessaris, tant 
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és clau en el pas cap als Pirineus i en particular al Prin-
cipat d’Andorra i la Cerdanya.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Eva García Rodríguez, diputada del GP del PPC; Dolors 
López Aguilar, diputada del GP del PPC; Marisa Xandri 
Pujol, diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una rotonda del carrer del Molí, a Flix (Ri-
bera d’Ebre)
Tram. 250-00164/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 6717 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Josep Llobet Na-
varro, diputat, Rafael Luna Vivas, diputat del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Amb motiu de les obres de descontaminació del embas-
sament a Flix, el veïns del carrer del Molí, el passat es-
tiu varen tallar per unes hores la circulació dels camions 
que treballen a les feines del embassament, ja que cada 
dia sofreixen el pas de mes de 300 vehicles de gran to-
natge per el seu carrer, amb el perill i molèsties que això 
els ocasiona.

Els veïns van advertir el passat mes d’agost que si no ve-
ien uns solució tornarien a mobilitzar-se, ja que caminar 
per aquest carrer comporta molt de risc, pel pas dels ca-
mions alguns dels quals no respecten el límit de velocitat 
de 20Kmh. i donada la poca amplada del carrer quan 
es creuen dos vehicles els cal fer maniobres que posen 
encara mes en perill als vianants.

Des de el primer moment que es va projectar la obra 
de descontaminació tan els veïns com el consistori van 
plantejar la necessitat urgent de fer una rotonda per dis-
tribuir el tràfic de camions i així li van fer saber al Se-
cretari d’Estat de Medi Rural i Aigua Josep Puxeu, en la 
darrera visita a Flix, acceptant la proposta de construir 
una rotonda en breu.

Han passat ja un mesos dels fet i els veïns continuen so-
frint el pas de camions per el carrer del Molí de Flix 
i sense construir la rotonda que se’ls va prometre, així 
com desperfectes a les façanes i esquerdes en alguns edi-
ficis.

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

bit territorial de Catalunya per tal de donar una resposta 
ràpida i qualificada a qualsevol problema, circumstància 
o patologia en que es necessiti una assistència mèdica. 
Xarxa que està composta per les Unitats de Suport Vi-
tal Avançat (S.V.A.), que a diferència de les de Suport 
Vital Bàsic, (2 Tècnics de Transport Sanitari), tenen un 
equipament tècnic complert per a qualsevol assistència 
i/o reanimació, amb l’equip professional corresponent, 
(Metge, DUE, i Tècnic).

Aquestes unitats estan repartides a Catalunya amb l’ob-
jectiu de donar servei a tot el territori. A les comarques 
de Lleida hi ha actualment diverses Unitats de Suport 
Vital Avançat (S.V.A). Per major concreció, hi ha aquest 
tipus d’unitats a Lleida, Balaguer, Les Borges Blanques, 
Tàrrega, Solsona, La Seu d’Urgell, Puigcerdà, Pont de 
Suert, Sort, Tremp i un aeri també a Tremp.

Aquest desplegament però, evidencia un enorme forat en 
un territori clau per l’accés al Pirineu i que molts muni-
cipis només queden cobert per les unitats de suport vital 
bàsic. Prenent el municipi de Ponts com a bona part del 
Prepirineu lleidatà queda aïllat dels serveis d’urgències 
sanitàries. Un aïllament més preocupant encara quan 
mirem les distàncies respecte els serveis hospitalaris, 
només dir a aquest respecte que hi ha un temps mitjà de 
viatge de més de 45 minuts fins a hospitalaris com l’Ar-
nau de Vilanova Lleida, l’Hospital de la Seu d’Urgell, el 
de Manresa o Igualada.

Cal tenir en compte que la població de Ponts queda al 
mig quasi geomètric de tots els llocs assistencials sigui 
Hospitals (distància superior a 60 km), o les unitats de 
Suport Vital Avançat S.V.A, i que des de Balaguer a la 
Seu d’Urgell, i de Tremp a Igualada i/o a Manresa queda 
una amplia zona descoberta de recursos medicalitzats, i 
on l’alt índex de sinistralitat produïda pels accidents està 
centrat a Ponts.

Totes aquestes circumstàncies fan palesa la reflexió so-
bre la necessitat de ubicar una Unitat Medicalitzada en 
aquesta cruïlla de carreteres altament transitades, adap-
tada a les característiques del territori (Aïllament i Dis-
persió, comunicacions deficients, equipament limitat, 
climatologia adversa, boira freqüent, que limita recursos 
alternatius), que permetin el desplaçament de l’equip as-
sistencial, moltes vegades per camins rurals i comple-
menti el Transport Sanitari Bàsic, amb les Unitats, co-
negudes en altres Autonomies, com Vehicles Intervenció 
Ràpida (V.I.R) que permeti uns desplaçaments adients i 
un suport i col·laboració amb els recursos existents a fi 
de donar compliment amb el que preveu el Departament 
de Sanitat i el mateix Sistema d’Emergències Mèdiques 
de donar una resposta especialitzada, eficient i eficaç en 
el termini més curt possible, essent ideal de menys de 10 
minuts, cosa que es fa impossible actualment en la zona 
que envolta al municipi de Ponts (Noguera).

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 incorporar un Vehicle Assistencial Ràpid al muni-
cipi de Ponts (La Noguera) per tal de de posar fi el forat 
assistencial i a l’aïllament d’aquesta àrea geogràfica que 
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personal. Conscients que és difícil en aquests moments 
dur a terme un augment de jutjats caldria adoptar altres 
mesures per tal de descongestionar els jutjats del Social 
a la capital tarragonina.

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 prendre les necessàries de forma urgent per tal 
de descongestionar les Jutjats de la jurisdicció Social a 
Tarragona (Tarragonès).

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Ma-
ria de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta del 
GP del PPC; Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies de Renfe a Sant Vicenç de Cas-
tellet (Bages)
Tram. 250-00166/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 6719 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Josep Llobet Na-
varro, diputat, Pere Calbó i Roca, diputat del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El municipi de Sant Vicenç de Castellet (Bages) és una 
localitat molt castigada per les infraestructures. Les lí-
nies de la xarxa de Renfe i les línies dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC) divideixen en tres 
l’actual nucli urbà d’aquest municipi del Bages. Aquest 
fet sens dubte dificulta la mobilitat dins del propi muni-
cipi, i genera a la vegada la pèrdua de molt espai físic pel 
municipi, ja que el traçat de les línies ferroviàries al seu 
pas per Sant Vicenç de Castellet ocupen molts metres 
quadrats que els veïns han perdut per a la seva ciutat.

El traçat de les vies de Renfe tallen per la meitat el muni-
cipi com ja hem dit són les que tenen un major recorregut 
pel casc urbà, però fins ara només existeix dos passos a 
nivell per a la circulació de vehicle, un de doble sentit en 
el carretera BV-1229 que l’uneix amb Pont de Vilomara 
i un altre de sentit únic dins del nucli urbà que no està 
adaptat pel trànsit de tot tipus de vehicles, pel que podem 
considerar que només dona utilitat el que creua amb la 
carretera BV-1229. A aquests passos a nivell cal sumar 
dos per a vianants.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Gene-
ralitat, que faci les gestions oportunes amb el Govern 
del Estat, per la rapida construcció de la rotonda de Flix 
(Ribera d’Ebre) al carrer del Molí per tal de millorar la 
circulació de camions per la zona.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Jo-
sep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC; Rafael Luna 
Vivas, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la desconges-
tió dels jutjats socials a Tarragona
Tram. 250-00165/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 6718 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Maria de los Lla-
nos de Luna Tobarra, portaveu adjunta, Rafael Luna 
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

Els Jutjats del Social de la ciutat de Tarragona (Tarrago-
nès), pateixen un important col·lapse segons ha denun-
ciat la central sindical UGT de la ciutat, provocant que 
els treballadors que tenen demandes per impagament 
de salaris o per temes relacionats amb invalidesa hagin 
d’esperar-se en alguns casos, mes d’un any i mig perquè 
es celebri el judici. Aquest fet comporta greus perjudicis 
econòmics als afectats que no poden fer front a les des-
peses diàries i fins i tot arribar a perdre el seu habitatge.

La ciutat de Tarragona té en aquests moments tres jutjats 
del Social. Amb el trasllat al nou edifici judicial de la 
Avinguda Roma els jutjats del Social han perdut una de 
les sales quedant-se només en dos. Curiosament a Tarra-
gona es dona el cas que les jurisdiccions penal i civil va 
en aquests moments molt més rapida que la Social.

Tan sols UGT porta en aquests moments més de 400 ca-
sos relacionats amb reclamacions de quantitat per impa-
gaments de salaris o invalidesa que poden estar mes d’un 
any i mig a l’espera de judici. Aquesta situació agreuja 
greument la vida a les famílies afectades accelerant els 
desnonaments per impagament i les suspensions de sub-
ministres vitals com l’aigua o la llum.

La pressió que pateixen els afectats que es troben en 
aquesta situació provoca que sovint es tanquin mals 
acords acceptant una quantitat de diners inferior a la que 
els pertoca, per la necessitat de resoldre la greu situació 
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Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

La complicada situació de les finances públiques de la 
Generalitat de Catalunya i amb l’objectiu de reduir la 
despesa i l’endeutament del sector públic a Catalunya, a 
l’espera del pressupost de la Generalitat pel 2011 el nou 
Govern ha anunciat en diverses ocasions que té previst 
dur a terme importants retallades pressupostàries.

Els titulars dels diversos departaments han anunciat, 
dins dels seus àmbits competencials, les prioritats refe-
rents al pla d’austeritat, i de moment les retallades fe-
tes públiques s’han centrat en les polítiques socials, és 
a dir, en educació, serveis socials i salut. Importants i 
notables són les que afecten a salut. Segons ha aparegut 
en diversos mitjans de comunicació el Departament de 
Salut té previst paralitzar les obres de construcció, refor-
ma i adaptació e diversos centres hospitalaris, de centres 
d’atenció primària i consultoris locals.

Durant els darrers anys, la política d’equipaments sani-
taris públics a Catalunya s’han vist afectada per la crisi 
econòmica. Sí fa un any es feien públiques les paralitza-
cions de les obres per la insolvència de les constructores 
encarregades del projecte, ara és la pròpia Generalitat la 
que paralitza projectes en marxa per manca de recursos, 
o millor dit, per les retallades pressupostàries previstes.

De tots els projectes previstos en equipaments hospitala-
ris, només sis tenen previst la seva continuïtat. Per altra 
banda, catorze obres i/o actuacions a hospitals es para-
litzaran per decisió del Departament de Salut. Concreta-
ment la construcció de l’Hospital Josep Trueta de Girona, 
el Verge de la Cinta de Tortosa, L’Hospital del Garraf a 
Vilanova i la Geltrú, l’Hospital de l’Hospitalet de Llobre-
gat, l’Hospital Ernest Lluch a Montcada i Reixac, l’Hos-
pital Vicente Ferrer de Rubí i l’Hospital de Viladecans es 
paralitzen. Pel que fa a les reformes també es paralitzen 
les que estaven previstes de dur a terme a l’Hospital Ger-
mans Trias i Pujol, l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital Joan 
XXIII, l’Arnau de Vilanova a Lleida, l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, el Sant Bernabé a Berga i a l’Institut Català 
d’Oncologia a l’Hospitalet de Llobregat.

Aquesta decisió no només afecta a hospitals, centres 
d’atenció primària i consultoris locals també s’han vists 
afectats, segons s’ha fet públic més de quaranta equipa-
ments sanitaris de tot el territori tenen un futur incert. 
Molts municipis i comarques es veuran privats de nou si 
es confirmen les previsions del Govern d’aquests equi-
paments.

La crisi econòmica i la lluita contra el dèficit públic i 
l’endeutament de la Generalitat no ha de posar en pe-
rill la posada en marxa dels projectes de centres sani-
taris públics i menys quan es tracta d’equipaments tan 
importants i necessaris per posar fi als dèficits sanitaris 
de molts municipis i comarques com els equipaments 
hospitalaris abans citats. Molts projectes encara resten 
pendents, però altres només cal equipar-los.

Els recursos públics són limitats, però cal prioritzar 
i centrar els esforços en els àmbits socials. Existeixen 

Pel que respecte les vies del Ferrocarrils de la Genera-
litat només compten amb un pas per a trànsit rodat amb 
les mateixes característiques que el de Renfe, però en 
aquest cas hi ha tres passos per a vianants.

La divisió del municipi i la manca d’infraestructures 
adaptades per poder comunicar per carretera els dife-
rents punts de Sant Vicenç de Castellet amb totes les ga-
ranties exigibles posen de relleu que davant un important 
accident en qualsevol dels passos a nivell per a vehicles 
crearia un important problema per a la seguretat ciuta-
dana, ja que els serveis d’urgències i de seguretat com 
policies i bombers no tindrien un pas possible i haurien 
de donar nua volta al nucli urbà de més de deu quilòme-
tres. Juntament a aquest fet cal destacar que la comuni-
cació amb la C-55 des de qualsevol punt del municipi 
es obligatori passar pels passos a nivell, el que ocasiona 
durant les hores de major trànsit importants retencions 
en aquests punts de Sant Vicenç de Castellet.

Per tal de posar fi a aquests problemes, una solució seria 
el soterrament de les vies de Renfe al seu pas per aquest 
municipi. Aquesta actuació, tot i que d’un pressupost ele-
vat i amb una complexitat tècnica notable comportaria 
importants avantatges per Sant Vicenç de Castellet i pels 
seus habitants. Eliminant aquestes barreres es generari-
en oportunitats de creixement comercial, es facilitaria 
l’accés a les zones industrials i representaria una millora 
substancial i qualitativa en el trànsit intern del municipi.

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 realitzar davant el Ministeri de Foment i l’Admi-
nistrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) les ges-
tions necessàries per tal d’iniciar el projecte d’integració 
urbana de les vies de Renfe al seu pas per Sant Vicenç de 
Castellet (Bages).

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Jo-
sep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC; Pere Calbó 
i Roca, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les obres de construcció, reforma i millo-
ra dels hospitals públics
Tram. 250-00167/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 6720 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada, María José García Cuevas, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
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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: 

1. Fer-se càrrec del finançament de l’Escola Oficial d’Idio-
mes de Tarragona.

2. Articular els mecanismes oportuns per evitar que si-
gui l’Ajuntament de Tarragona que es faci càrrec del fi-
nançament de les obres encara que sigui de forma inicial.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Pedro Chumillas Zurilla, diputat del GP del PPC; Rafael 
Luna Vivas, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un nou hospital a Tarragona
Tram. 250-00169/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 6722 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Ro-
dríguez, diputada, Rafael Luna Vivas, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

Els partits que donen suport a l’actual Govern de la Ge-
neralitat durant la darrera campanya electoral es van 
comprometre a impulsar la construcció del nou hospital 
a la ciutat de Tarragona. Un nou equipament sanitari que 
s’ha de sumar als ja existents.

Actualment Tarragona compta amb dos hospitals, un 
d’àmbit privat-concertat, l’Hospital de Santa Tecla i, un 
de públic, l’Hospital Joan XXIII que va esser inaugurat 
a l’octubre de 1967, i en el que s’ha dut a terme reformes 
i ampliacions constants i permanents. Fins ara però, que 
el Departament de Salut ha paralitzat la construcció d’un 
nou edifici per a consultes externes. Totes les reformes 
i ampliacions de l’Hospital Joan XXIII han consistit en 
crear noves dependències sanitàries al voltant de l’Hos-
pital, en molts casos sense connexions entre els edificis, 
el que dificulta els accessos i complica la seva utilització 
als seus usuaris.

L’anterior Govern de la Generalitat pretenia, unir totes 
les disperses instal·lacions actuals sota un mateix nom, 
el conegut com a «campus sanitari» en lloc de afrontar el 
problema, que és que l’Hospital Joan XXIII és un edifi-

altres formes de gestionar la sanitat pública i els equi-
paments sanitaris que no fan incompatibles els objectius 
fixats pel Govern en aquests primers mesos de mandat 
amb el desenvolupament de la xarxa pública sanitària. 
El Departament de Salut ha de mantenir les actuacions 
previstes els hospitals públics a Catalunya.

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 Generalitat 
a mantenir les actuacions previstes en els hospitals públics 
de Catalunya i per tant no paralitzar les obres, reformes i 
millores que resten pendents o que estan en execució.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del GP del PPC; 
Eva García Rodríguez, diputada del GP del PPC; María 
José García Cuevas, diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el finançament 
de les obres de construcció de l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-00168/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 6721 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pedro Chumillas 
Zurilla, diputat, Rafael Luna Vivas, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Tarragona (Tarragonès) arrossega des de fa anys, impor-
tants dèficits en matèria d’equipaments educatius. Molts 
sectors de la ciutat han demanat posar fi a aquests dè-
ficits, és el cas de l’IES al barri de Sant Salvador o de 
l’esperada Escola Oficial d’Idiomes.

Tarragona és l’única ciutat que l’obra de construcció de 
l’Escola Oficial d’Idiomes no és finançada per la Genera-
litat com a la resta de Catalunya, és l’Ajuntament el que 
ha de fer front a la construcció. Un fet que en la situació 
actual de crisi i de manca de finançament local és molt 
difícil d’assumir, el que impedeix que els tarragonins pu-
guin gaudir d’un ensenyament de qualitat amb els recur-
sos i les instal·lacions necessàries per rebre una educació 
d’excel·lència en matèria d’idiomes.

És per això que, entenem que el fet de que no sigui el 
Govern de la Generalitat el que es faci càrrec del finan-
çament suposa un greuge comparatiu cap a Tarragona.
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públiques i les disponibilitats pressupostàries fan que si-
gui necessari vendre les actuals instal·lacions judicials per 
a poder fer les obres. En els pressupostos de la Genera-
litat per a l’any 2010 no hi havia previstes partides per a 
la construcció de la ciutat judicial de Tarragona i per les 
darreres declaracions del Govern sembla que es paralitza-
ran totes les construccions de nous equipaments judicials.

La concentració dels òrgans jurisdiccionals en un sol 
àmbit és imprescindible per donar un missatge singular 
de l’administració de justícia, dignificant el servei públic 
que presten seguint l’exemple el model de la Ciutat Judi-
cial de L’Hospitalet i Barcelona.

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 preveure en el projecte de pressupostos de la Ge-
neralitat per l’any 2011, la construcció de la nova Ciutat 
Judicial de Tarragona, tot prioritzant l’inici de les obres 
i respectar el nom que inicialment es va donar a aquests 
nous equipaments judicials.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Ma-
ria de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta del 
GP del PPC; Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’Escola del Bruc 
(Anoia)
Tram. 250-00171/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 6755 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

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’Escola del Bruc, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

En els darrers 7 anys el nombre d’alumnes de l’Escola 
del Bruc s’ha duplicat, arribant gairebé als 200. Les di-
mensions actuals de l’edifici no són suficients per aten-
dre a tants infants i s’hi han anat incorporant mòduls 
prefabricats, que el curs passat ocupaven un 70% de 
l’espai del pati. Aquest curs s’hi havien d’instal•lar qua-
tre mòduls més per a aules i menjador. Davant d’aquesta 
situació, i veient que no quedava espai de pati per als 
alumnes, l’Ajuntament va decidir desplaçar els cursos 
d’educació infantil en un altre espai. L’Ajuntament del 
Bruc va adequar un terreny municipal amb una inversió 

ci antiquat i que no pot assumir les demandes de nous 
serveis.

L’augment de població de la ciutat de Tarragona i per 
tant l’increment de la demanda de serveis sanitaris no ha 
anat acompanyada per més equipaments hospitalaris el 
que ha comportat una saturació de la xarxa sanitària de 
Tarragona i en especial dels hospitals.

El tarragonins es mereixen més equipaments sanitaris 
nous i serveis més moderns.

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 incloure en la seva programació d’inversions la 
construcció d’un nou hospital de referencia a la ciutat de 
Tarragona (Tarragonès) davant les mancances que patei-
xen els ciutadans en la atenció sanitària.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Eva García Rodríguez, diputada del GP del PPC; Rafael 
Luna Vivas, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la Ciutat Judicial de Tarragona
Tram. 250-00170/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 6723 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Maria de los Lla-
nos de Luna Tobarra, portaveu adjunta, Rafael Luna 
Vivas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

La nova Ciutat Judicial de Tarragona és una necessitat 
inajornable per la situació que viuen les dependències 
judicials actuals del carrer La Popular de la ciutat de 
Tarragona. Les actuals instal·lacions judicials són del tot 
insuficients i antiquades. La ubicació d’aquetes noves 
instal·lacions judicials ha estat una qüestió també molt 
discutida, fins i tot es va col·locar la primera pedra de la 
Ciutat Judicial en un solar on actualment hi ha uns co-
neguts grans magatzems. Sembla que finalment la nova 
ciutat judicial o Fòrum de la Justícia de Tarragona ha de 
construir-se en l’entorn de l’actual hospital Joan XXIII 
de la ciutat.

El pressupost de la ciutat judicial de Tarragona és de uns 
78 milions d’euros, però l’actual situació de les finances 
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vern. L’Ajuntament ha tramès tota la documentació que 
se li requeria dins el termini atorgat.

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 fer efectiva la transferència dels ajuts per a la 
construcció del pavelló doble poliesportiu del Bruc.

Palau del Parlament, 3 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el programa «La 
sardana a l’escola»
Tram. 250-00173/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 6761 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu i Pere Bosch i Cuenca, 
diputat 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 se-
güent proposta de resolució sobre el programa La Sar
dana a l’Escola, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

La Sardana a l’Escola és un programa pedagògic i divul-
gatiu que, fins la data d’avui, ha estat organitzat conjunta-
ment per la Diputació de Girona i els Serveis Territorials 
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
i que té com a objectiu fomentar el coneixement de la 
sardana entre l’alumnat de les comarques gironines du-
rant l’horari lectiu de les escoles. La Sardana a l’Escola 
promociona la dansa tradicional de Catalunya i ensenya 
a ballar-la d’una manera amena i divertida, amb mate-
rials propis adaptats a qualsevol nivell escolar. El pro-
grama d’adreça a les escoles (CEIP) i instituts (IES) de 
les comarques gironines que vulguin donar a conèixer 
el fenomen sociocultural de la sardana i oferir la possi-
bilitat d’aprendre a ballar-la als seus alumnes. S’adapta 
al currículum escolar, cercant els punts de contacte amb 
diverses matèries: la música, l’educació corporal, la his-
tòria o les matemàtiques. Anualment, arriba a una xifra 
compresa entre els 8.000 i els 9.000 escolars, amb tot el 
que això representa per al foment de la sardana i la cre-
ació d’un planter de balladors que puguin integrar-se als 
esbarts o a d’altres entitats sardanistes. L’any passat, va 
arribar a 11.000 nens i nenes i a 118 escoles.

El programa ha estat finançat, fins la data d’avui, a parts 
iguals per la Diputació de Girona i el Departament de 

de 98.422,34 euros, i el Departament d’Ensenyament va 
realitzar la instal·lació de quatre mòduls prefabricats per 
a les aules i el menjador dels més petits.

Després de totes les gestions administratives i tècni-
ques fetes amb diferents departaments de la Generali-
tat de Catalunya, l’Ajuntament ha pogut cedir un terreny 
de 8.000 m2 –d’acord amb les directrius marcades pel 
Departament d’Ensenyament– que actualment ocupa el 
camp de futbol, amb l’objecte de construir-hi una nova 
escola, catalogada pel Departament com a prioritat 1.

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 les gestions per a la construcció de la nova 
escola del Bruc.

Palau del Parlament, 3 de març de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el doble polies-
portiu del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00172/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 6756 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

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 
sobre el doble poliesportiu del Bruc, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

El 20 de juliol de 2010 el Consell Executiu va aprovar 
el destí de subvencions a diversos ajuntaments i entitats 
esportives per a equipaments de xarxa bàsica i escolars 
per als anys 2010-2012. Entre aquests ajuts, trobem els 
corresponents al programa d’ajuts per a la construcció 
o condicionament de 14 pavellons dobles poliesportius 
(PAV 2) vinculats a centres educatius, amb l’objectiu 
de ser utilitzats pels alumnes de cada centre en horari 
lectiu escolar, mentre que en horari no lectiu seran d’ús 
municipal per a les diverses entitats esportives de la po-
blació, millorant així l’aprofitament i l’ús d’aquests equi-
paments.

L’Ajuntament del Bruc està entre els ajuntaments que és 
beneficiari d’aquests ajuts, que cobreixen dues terceres 
parts del cost de l’obra, en virtut d’aquest acord de Go-
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El passat vint-i-quatre de febrer, el president de la Gene-
ralitat de Catalunya, en el marc d’una reunió amb el mi-
nistre del govern marroquí, senyor Mohamed El Yazgui, 
segons es recull en un comunicat de premsa del Govern, 
«ha posat com exemple el model d’Estat autonòmic, 
doncs malgrat que s’apreciïn deficiències, podria ser una 
bona via a seguir en el cas del Sàhara». Així mateix el 
president «ha lamentat que la negociació per a l’auto-
nomia del Sàhara estigui bloquejada» i ha desitjat que 
aquest procés tingui continuïtat.

En els darrers anys a més a més de la precària situació 
dels refugiats als campaments de Tindouf, s’ha agreujat 
la situació de manca de llibertat i repressió que es viu en 
els territoris ocupats.

El Parlament de Catalunya ha expressat en diverses 
declaracions el suport al dret a l’autodeterminació del 
poble sahrauí, en compliment de les resolucions de les 
Nacions Unides. Així mateix el Parlament, en diferents 
resolucions ha reclamat el respecte escrupolós dels drets 
humans i les llibertats de la població sahrauí.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

Manifesta la seva preocupació per la situació de vulnera-
ció de drets humans que es viu en els territoris ocupats i 
que afecta particularment a la població sahrauí autòctona.

Reitera les diverses declaracions que s’han fet els darrers 
anys en pro del dret a l’autodeterminació del poble sah-
rauí, així com del compliment de la legalitat internacio-
nal i de les resolucions de les Nacions Unides, inclosa la 
celebració del referèndum.

Insta el Govern de la Generalitat a continuar l’ajuda hu-
manitària i la cooperació amb els campaments de refu-
giats de Tindouf.

Palau del Parlament, 4 de març de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP 
d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el sistema d’ac-
cés a la universitat
Tram. 250-00175/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 6926 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

Cultura de la Generalitat de Catalunya. Enguany, però, 
el programa s’ha aturat, ja sigui per problemes pressu-
postaris o per l’impàs en el nomenament del nou direc-
tor dels serveis territorials del Departament de Cultura i 
Llengua a Girona, amb la qual cosa es corre el perill de 
deixar un munt d’escolars sense aquesta activitat.

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

Proposta de resolució

Insta el govern de la Generalitat i, específicament, el De-
partament de Cultura i Llengua a què: 

1. Que, d’acord amb la Diputació de Girona, el Govern 
impulsi un conveni plurianual que eviti una nova para-
lització projecte La Sardana a l’Escola i en garanteixi la 
seva estabilitat.

2. Que el Govern negociï amb la resta de diputacions la 
seva implementació a les altres comarques catalanes, 
com també cerqui la complicitat dels mitjans de comu-
nicació per a difondre la tasca feta per aquest programa.

3. Que el Departament d’Ensenyament s’impliqui en La 
Sardana a l’Escola, donat que es tracta d’un programa 
educatiu que es fa en hores lectives als centres d’ense-
nyament del país.

Palau del Parlament, 1 de març de 2011

Anna Simó i Castelló Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució de suport al dret 
d’autodeterminació del Sàhara Occidental i 
sobre la continuació de l’ajuda humanitària i 
la cooperació amb els campaments de refu-
giats a Tindouf
Tram. 250-00174/09

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

Reg. 6916 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat.

Exposició de motius

La societat catalana ha expressat reiteradament la seva 
solidaritat amb el poble sahrauí, al llarg dels trenta cinc 
anys d’ocupació marroquina del Sàhara Occidental.
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4. Insta el Govern de la Generalitat a traslladar al Go-
vern de l’Estat, i a plantejar-ho en la propera Conferència 
Sectorial d’Educació a la resta de Comunitats Autòno-
mes, a iniciar un debat obert al conjunt de la comunitat 
educativa amb l’objectiu d’adoptar un sistema definitiu i 
estable d’accés a la universitat des dels cicles formatius 
de grau superior.

Palau del Parlament, 4 de març de 2011

Anna Simó i Castelló Pere Aragonès i Garcia
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la derogació del 
Decret 128/2010, sobre l’acreditació del co-
neixement lingüístic del professorat de les 
universitats del sistema universitari de Cata-
lunya
Tram. 250-00176/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 7003 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa de la comissió d’ensenyament  
i universitats

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 145 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente propuesta de resolución.

Exposición de motivos

El 14 de septiembre de 2010 el Govern aprobó el Decret 
128/2010 sobre l’acreditació del coneixement lingüístic 
del professorat de les universitats del sistema universitari 
de Catalunya mediante el que se obliga a los profesores 
universitarios a acreditar el nivel C de catalán para poder 
ejercer la docencia en Cataluña.

Este decreto discrimina a los profesores universitarios 
por motivos lingüísticos, empobrece el nivel de la do-
cencia universitaria, y por tanto afecta negativamente 
a la calidad del sistema universitario de Cataluña: im-
pone barreras en donde debe garantizarse la libertad de 
cátedra de modo que la Universidad cumpla su función, 
que no es otra que hacer ciencia y enseñar ciencia con el 
máximo grado de excelencia posible.

Propuesta de resolución

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

Derogar el Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre 
l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat 
de les universitats del sistema universitari de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de marzo de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Butlletí Oficial de l’Estat de 17 de desembre de 2010 
publicava la Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre, 
per la qual es modificava el sistema d’accés a la univer-
sitat des dels cicles formatius de grau superior. Aquesta 
modificació, que s’aplicarà en el present curs, estableix 
un nou càlcul de la nota d’accés, composada per un total 
de 14 punts, 10 dels quals corresponen a la nota mitjana 
obtinguda en el cicle formatiu i 4 a les dues millors notes 
dels exàmens de matèries específiques que realitzaran 
conjuntament amb els estudiants de batxillerat. Aquestes 
matèries específiques no estan incloses en els currícu-
lums educatius dels cicles formatius.

Així doncs, els estudiants que vulguin accedir a la uni-
versitat des de la formació professional de grau superior 
hauran de superar uns exàmens de matèries que, o bé no 
han cursat o, en el millor dels casos, hauran cursat dos 
anys abans si han accedit als cicles formatius de grau 
superior des del batxillerat.

Aquesta modificació de la normativa d’accés a la univer-
sitat se suma a la també realitzada durant l’any passat, 
en què es va canviar el tradicional sistema de quotes de 
reserva en les places universitàries per a alumnes pro-
vinents dels cicles formatius –entre un 7% i un 30%, a 
decisió de cada universitat, convertint-lo en un sistema 
que només té en compte la nota mitjana d’expedient ob-
tinguda al llarg del cicle.

Aquests canvis van afectar negativament a 6.000 es-
tudiants, i la nova normativa adoptada pel Ministeri 
d’Educació pot fer augmentar el nombre de perjudicats. 
En contrast, el model anterior –aplicat fins el curs 2008-
2009– s’havia anat aplicant sense cap mena de queixa 
per part dels alumnes, tant de batxillerat com de cicles 
formatius.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Expressa la seva preocupació pels constants canvis de 
normativa pel que fa a l’accés a la universitat, i traslla-
da a les institucions competents la necessitat d’adoptar 
qualsevol canvi amb més previsió i a partir del diàleg 
amb la comunitat educativa.

2. Insta el Govern de la Generalitat a traslladar al Go-
vern de l’Estat la necessitat de retornar provisionalment, 
pel que fa al curs 2010-2011, al tradicional sistema de 
quotes en l’accés a la universitat des dels cicles formatius 
de grau superior vigent fins al curs 2008-2009.

3. Insta el Govern de la Generalitat a traslladar al Govern 
de l’Estat la necessitat que qualsevol canvi en l’accés a la 
universitat s’adopti amb una antelació de tres anys, per 
tal de permetre als alumnes i centres educatius planificar 
de forma suficient l’itinerari per accedir-hi.
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1. Estudiar i aplicar, en el termini de sis mesos, un aug-
ment de l’oferta de serveis ferroviaris, entre Vilanova i 
La Geltrú i Sant Vicenç de Calders, a la línia R2, en el 
tram que comunica aquestes estacions amb les de Cube-
lles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell.

2. Implementar, de forma urgent, un nou servei ferrovi-
ari diürn entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, amb 
sortida de la primera estació a partir de 2/4 de 6 del matí, 
que doni servei a les estacions de Calafell, Segur de Ca-
lafell, Cunit i Cubelles.

3. Incrementar, de forma urgent, els serveis ferroviaris 
nocturns entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona a par-
tir de les 23h, donant servei a les estacions de Calafell, 
Segur de Calafell, Cunit i Cubelles.

Palau del Parlament, 4 de març de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu GP SOC; Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC; Francesc 
Xavier Sabaté Ibarz, portaveu adjunt del GP SOC

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
dels ajuts relatius al planejament urbanístic 
iniciat el 2004
Tram. 250-00178/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7010 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari So-
cialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Direcció General d’Urbanisme, d’acord amb la dis-
posició addicional dotzena del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, ha dut a terme des de l’any 2004 un pro-
grama de suport al planejament urbanístic municipal per 
tal de fomentar l’adaptació dels municipis a la legislació 
urbanística i de garantir-ne l’aplicació, com també de 
millorar-ne les condicions urbanístiques i contribuir a la 
creació de sòl urbanitzat necessari en el marc d’un des-
envolupament sostenible.

Des de l’any 2004 al 2010, s’han subvencionat 697 mu-
nicipis (en 7 convocatòries) per afavorir l’adaptació i la 
renovació del planejament i s’han invertit en el programa 
17.713.765 euros.

El Pla d’ajuts ha estat un instrument adequat per coope-
rar en la millora del planejament urbanístic arreu de Ca-
talunya i inspira un desenvolupament urbanístic sosteni-
ble i la defensa de l’interès general, únic legitimador del 

Proposta de resolució sobre l’augment de 
l’oferta dels serveis ferroviaris a la línia R2 
entre les estacions de Cubelles, Cunit, Se-
gur de Calafell i Calafell
Tram. 250-00177/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7009 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, Portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Francesc Xavier Sabaté 
Ibarz, portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La línia R2 dóna servei, entre d’altres territoris de Cata-
lunya, a la comarca del Garraf i entre ells als seus muni-
cipis costaners comunicant-los amb Barcelona.

En els darrers anys s’ha millorat de forma substancial 
l’oferta de serveis ferroviaris fins a Sant Vicenç de Cal-
ders amb parada a Cubelles, amb un total de 36 serveis 
diaris, en ambdós sentits, en dies feiners i des del mes 
de març de l’any passat amb un total de 32 serveis en 
ambdós sentits els dissabtes, diumenges i festius, la qual 
cosa ha significat una important avenç per a la mobili-
tat obligada dels residents de la comarca i en especial 
d’aquest municipi.

Cubelles compta avui amb més de 13.000 habitants, ha-
vent tingut en els darrers deu anys un important creixe-
ment demogràfic amb la conseqüent demanda de mobi-
litat. El servei ferroviari és, per aquest municipi, un dels 
recursos claus per tal de respondre a les necessitats de la 
mobilitat obligada dels seus residents. Donat que la lí-
nia R2 sud compta amb un nombre important de serveis 
durant el dia, caldria estudiar la possibilitat de garantir 
la continuïtat d’alguns d’aquests serveis fins a l’inter-
canviador de Sant Vicenç de Calders, oferint així, una 
major oferta als residents dels municipis afectats i que 
són usuaris de les estacions de Cubelles, Cunit, Segur 
de Calafell, Calafell i el mateix Sant Vicenç de Calders.

El servei, però, té encara algunes mancances que caldria 
corregir. És necessari dotar a aquesta línia de més ser-
veis en la franja horària de la matinada i en la franja noc-
turna en direcció Barcelona. Actualment el primer ser-
vei en direcció Barcelona a Cubelles està programat a les 
6.14h del matí i el darrer a la nit circula a les 22.14h. Cal 
ampliar doncs, el nombre de freqüències amb un servei 
abans de les 6 del matí i un altre a partir de les 23.00h .

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 
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Santa Mònica, en les seves funcions i objectius. Com a 
conseqüència d’això, l’Associació d’Artistes Visuals es 
posa en contacte amb l’Ajuntament de Barcelona i sol-
licita un espai per les arts visuals a la ciutat. En els me-
sos posteriors, s’inicien les converses entre el Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comunicació del Govern i 
l’Ajuntament de Barcelona per tal de crear el Centre d’Art 
de Barcelona, ubicat al Canòdrom.

L’Ajuntament de Barcelona va iniciar les obres de re-
modelació del Canòdrom com a Centre d’Art l el 24 de 
març de 2009 a través dels fons del «Plan español para 
el estímulo de la economía y el empleo». Les obres van 
finalitzar el 30 de març de 2010 i el 12 d’abril de 2010, 
s’inaugurava la primera fase de la remodelació de les 
obres amb l’exposició: Canòdrom 00: 00: 00.

El 4 de maig de 2009 se signà un protocol de col·laboració 
entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció del Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Barce-
lona per tal de crear el Centre d’Art de Barcelona, ubicat 
al Canòdrom i gestionat pel consorci del Macba.

Segons les darreres reunions mantingudes amb l’actual 
Govern de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Associació d’Artistes Visuals tenen coneixement que no 
s’estan complint els compromisos adquirits per part del 
nou Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya. L’Ajuntament ha invertit 3’5 milions d’euros en les 
obres de la primera fase del centre i el CONCA ha assu-
mit quasi un milió més de les obres. En aquests moments 
s’ha iniciat la segona fase de les obres amb una aportació 
del CONCA de 800.000 euros

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta el Govern a: 

1. Complir amb els compromisos adquirits d’acord amb 
el protocol de col·laboració entre la Conselleria de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació i l’Ajuntament de Barcelona 
per a la posada en marxa d’equipaments museístics i cul-
turals a la capital de Catalunya signat el maig de 2009.

2. Establir un calendari i la previsió pressupostària per a 
la realització d’aquests compromisos.

Palau del Parlament, 4 de març de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Consol Pra-
dos Martínez, diputada del GP SOC, Rocio Martínez-
Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC 

canvi de l’ús del sòl. El reconeixement i l’articulació 
del territori català, en general, i municipi a municipi en 
particular, permeten ordenar una realitat integrada que 
s’ha de caracteritzar per ser ambientalment sostenible, 
funcionalment eficient, econòmicament competitiva i so-
cialment cohesionada.

El passat 15 de febrer el Conseller de Territori i Soste-
nibilitat va comparèixer al Parlament i va advertir de la 
voluntat política del nou govern de revisar i suspendre, si 
s’escau, els programes d’ajuts als municipis en funciona-
ment a les dues anteriors legislatures.

El Grup Parlamentari Socialista considera que aquesta 
línia d’ajuts al planejament urbanístic és imprescindible 
per afavorir la millora urbanística i els recursos de sòl 
dels ajuntaments.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Garantir la vigència del programa d’ajuts per a la re-
dacció del planejament urbanístic iniciat l’any 2004.

2. Fer les previsions corresponents en el pressupost de 
l’any 2011 a fi de mantenir el sistema d’ajuts als muni-
cipis per actuar en la seva adaptació a la legislació ur-
banística i garantir-ne la seva aplicació, així com de mi-
llorar les seves condicions urbanístiques i contribuir a la 
generació de sòl necessari per la demanda residencial i 
econòmica.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa d’equipaments museístics i culturals 
a Barcelona
Tram. 250-00179/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7021 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Consol Prados Martínez, 
diputada, Rocio Martínez-Sampere Rodrigo, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El juliol de 2008 la Conselleria de Cultura i Mitjans de 
Comunicació decideix una reorientació del Centre d’Art 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Insta el Govern de la Generalitat a donar compliment 
a l’article 182 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i 
per tant, a participar del nomenament de nous consellers 
de la Comissió Nacional d’Energia i de la Comissió del 
Mercat de Telecomunicacions que es produirà d’acord 
amb el compliment de la Llei de l’Estat 2/2011, d’Eco-
nomia Sostenible, mitjançant la remissió d’una proposta 
de representants de la Generalitat en els esmentats orga-
nismes reguladors.

2. Insta el Govern de la Generalitat a proposar i acordar 
amb el Govern de l’Estat, en el marc de la Comissió Bi-
lateral Estat - Generalitat, les modificacions normatives 
pertinents per a donar compliment a l’article 182 de l’Es-
tatut, tot establint un procediment per al nomenament de 
representants de la Generalitat en els organismes econò-
mics i socials de l’Estat.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Pere Aragonès i Garcia Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la no-col·laboració 
amb el règim dictatorial de Guinea Equatorial
Tram. 250-00181/09

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

Reg. 7055 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat.

Exposició de motius

El dossier 2011 de «Human Rigths Watch» dedicat a Gui-
nea Equatorial insisteix en la pobresa i en la repressió 
exercida pel general Teodoro Obiang. També esmenta 
casos de tortura, segrestos d’opositors i detencions arbi-
tràries; les greus deficiències de les eleccions del 2009, 
que van donar la victòria al dictador Obiang, que fa més 
de trenta anys que deté al poder. El dossier conclou: 
«L’estat espanyol podria tenir un paper important en 
qualitat d’ex-potència colonial, però generalment es nega 
a fer pressió en qüestions de drets humans.»

Coincidint amb una visita d’una delegació del Congrés 
de Diputats a Guinea Equatorial per entrevistar-se amb 
el dictador Teodoro Obiang, un grup d’intel·lectuals gui-

Proposta de resolució sobre la participa-
ció de la Generalitat en la designació dels 
membres del Consell de la Comissió Nacio-
nal d’Energia i de la Comissió del Mercat de 
Telecomunicacions
Tram. 250-00180/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 7041 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre la participació de 
la Generalitat en la designació dels membres del Consell 
de la Comissió Nacional d’Energia i de la Comissió del 
Mercat de Telecomunicacions, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

El dia 6 de març va entrar en vigor la Llei de l’Estat 
2/2011 de 4 de març, d’Economia Sostenible, l’article 13 
de la qual regula el nomenament i mandat dels membres 
del Consell de diferents òrgans reguladors, entre ells la 
Comissió Nacional d’Energia i la Comissió del Mercat 
de Telecomunicacions.

Així mateix la Disposició Addicional 9a de la citada llei 
estableix un termini de dos mesos per a l’aprovació d’un 
Reial Decret mitjançant el qual s’adapti la composició 
del número de membres del Consell de la Comissió Na-
cional d’Energia i de la Comissió del Mercat de Teleco-
municacions, al que estableix la llei.

L’article 182.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya es-
tableix que la Generalitat designa o participa en els pro-
cessos per a designar els membres, entre d’altres, dels 
òrgans de direcció de la Comissió del Mercat de les Tele-
comunicacions, i dels organismes que eventualment els 
substitueixin, i també dels altres organismes estatals que 
exerceixen funcions d’autoritat reguladora sobre matèri-
es de rellevància econòmica i social relacionades amb 
les competències de la Generalitat.

També l’article 182.3 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya estableix que la Generalitat designa o participa en 
els processos per a designar els membres de la Comissió 
Nacional d’Energia, entre d’altres.

La participació del Govern de la Generalitat en el nome-
nament dels consellers que formaran l’òrgan directiu de 
la Comissió del Nacional d’Energia i de la Comissió del 
Mercat de Telecomunicacions, és totalment necessària, 
tenint en compte la repercussió que l’activitat d’aquestes 
Comissions tindran dins l’àmbit competencial català.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 
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tat. D’aquesta manera, podem assegurar que la majoria 
dels quadres professionals-professors universitaris, engi-
nyers, arquitectes, metges, periodistes, etc. es troben a 
l’exili, impossibilitats de posar els seus coneixements i 
experiència al servei del desenvolupament del seu país.

»En els seus 32 anys de govern, el president Teodoro Obi-
ang no només no ha emprès la necessària reconciliació 
nacional, sinó que les seves accions tendeixen a fomentar 
les rivalitats ètniques.

»En aquests 32 anys de mandat, el president Teodo-
ro Obiang es beneficia de la passivitat de la Comunitat 
Internacional, que només anhela explotar els recursos 
naturals del país, de la por una població indefensa que 
aguanta en silenci tots els atropellaments, i de la corrup-
ció estesa a altres àmbits internacionals.

»Per tot això, difondre aquest manifest, esperem que la 
solidaritat de totes les dones i de tots els homes de bona 
voluntat actuï com un toc d’alerta en les endormiscades 
consciències dels dirigents del món sencer-sobretot dels 
responsables dels organismes internacionals i països que 
col·laboren amb el règim del general Teodoro Obiang 
Nguema–, contribuint, així, a mostrar la realitat que pa-
tim a Guinea Equatorial des de fa gairebé 42 anys, molt 
allunyada de la propaganda interessada difosa pels “lob-
bies” que mantenen en el poder un règim sanguinari i 
corrupte.»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya expressa el suport i solidari-
tat a la lluita de la ciutadania de Guinea equatorial que 
anhela viure en un país lliure i democràtic i manifesta 
el seu rebuig al règim dictatorial i corrupte del general 
Obiang.

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

1) No col·laborar amb el règim dictatorial del general 
Obiang de Guinea Equatorial.

2) Traslladar al Govern de l’Estat espanyol, a la Unió 
Europea i a tots els organismes internacionals la no col-
laboració amb el règim dictatorial de Guinea Equatorial 
i la necessitat d’obrir un procés de democratització i de 
restauració de les llibertats en aquest país africà.

Palau del Parlament, 4 de març de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

nea-equatorians a l’exili han publicat el següent manifest 
que pren la forma d’exposició de motius.

«Manifest dels intel·lectuals i professionals 
guinea-equatorians A la comunitat 
internacional 

»A l’Exili, 11 febrer 2011 

»Des que Guinea Equatorial, el nostre país, va obtenir la 
independència el 12 d’octubre de 1968, els guinea-equa-
torians no hem gaudit ni d’un dia de llibertat. El primer 
president, Francisco Macías Nguema, va instaurar un 
règim sanguinari i despòtic durant onze anys, les conse-
qüències van ser l’assassinat de milers de compatriotes, 
l’exili de més d’un terç de la població, la devastació dels 
recursos econòmics, l’aniquilació de l’Estat, la imposi-
ció del tribalisme com a doctrina política i social, i la 
furibunda persecució de tot signifiqués cultura i progrés.

»El 3 d’agost de 1979, el llavors viceministre de Defen-
sa, el tinent coronel Teodoro Obiang Nguema, nebot del 
president, va enderrocar al seu oncle mitjançant un cop 
d’Estat; aquesta acció va ser acollida amb alleujament i 
esperança, al prometre restaurar les llibertats, construir 
un Estat de dret, aconseguir la reconciliació nacional i 
promoure el desenvolupament econòmic i social. Gaire-
bé 32 anys després, és manifestament notori que el país 
no s’ha desenvolupat, malgrat les seves ingents recursos 
naturals (hidrocarburs, minerals, pesca, fusta ...), que són 
acaparats únicament pel president i el seu entorn, per la 
qual cosa Guinea Equatorial és considerat un dels països 
més corruptes del món. En aquest llarg període, el man-
dat del general Teodoro Obiang Nguema es caracteritza 
per la seva violència institucional, que ha portat a la mort 
a centenars de persones, el darrer episodi es va produir 
el 21 d’agost, quan va ordenar afusellar a quatre oposi-
tors segrestats mesos abans del seu refugi en un país veí, 
el segrest i assassinat sistemàtic de refugiats equatogui-
neans a l’exterior, la tortura com a ús “habitual” al país, 
segons recull un informe recent del Relator de Nacions 
Unides sobre la Tortura, l’absència de les més elementals 
llibertats d’expressió, manifestació, reunió i associació, 
no hi ha seguretat jurídica per als ciutadans, nacionals 
o estrangers, i tot el sistema judicial-designat pel presi-
dent-participa de la corrupció estructural instal·lada al 
país, en definitiva, Guinea Equatorial s’ha convertit en 
un “regne” on l’arbitrarietat i la conculcació sistemàtica 
dels drets humans són moneda corrent.

»En els seus gairebé 32 anys de govern, no s’ha instau-
rat un veritable règim democràtic, ja que el governant 
Partit Democràtic de Guinea Equatorial (PDGE), fundat 
pel president, actua en la pràctica com a partit únic, no 
hi ha desenvolupament social, ja que el país no té hos-
pitals dignes i suficients, escoles i mestres, habitatges 
i transports, i fins i tot de serveis elementals com llum 
elèctrica, aigua corrent i sanejament ambiental. Tot i ser 
el tercer productor de petroli i gas natural de l’Àfrica 
Subsahariana, Guinea Equatorial segueix figurant entre 
els països més pobres del món. Segons diverses ONG i 
organismes internacionals, el 10% de la població acapa-
ra el 85% de la riquesa nacional.

»No només no es fomenten el saber i la cultura, sinó 
que des del poder es primen la ignorància i la brutali-
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Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat 
per aconseguir el traspàs de la gestió dels aeroports de 
Girona, Reus i Sabadell.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la constitució 
d’un grup de treball sobre la gestió del sis-
tema d’autopistes i dels peatges com a ele-
ments reguladors de la mobilitat
Tram. 250-00183/09

Presentació
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, del Grup 
Parlamentari Socialista, Josep Rull i Andreu, del  
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Marc 
Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, Subgrup Parlamentari 
Ciutadans, Josep Llobet Navarro, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7073 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Josep 
Rull i Andreu, diputat, Marc Sanglas i Alcantarilla, di-
putat, Salvador Milà Solsona, diputat, Ma del Carmen 
de Rivera Pla, representant adjunt, Josep Llobet Navarro, 
diputat, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Comissió de Política Territorial d’aquest Parlament 
va adoptar, durant la V legislatura, la Resolució 252/V,de 
creació d’un Grup de Treball amb l’objectiu de reordenar 
la situació dels peatges a Catalunya i impulsar mesures 
progressives de reducció o eliminació de peatges.

En aquesta primera etapa, es va procedir a un ampli es-
tudi tècnic de la situació a Catalunya que va possibilitar 
la concreció i justificació del greuge que ha patit Cata-
lunya front la resta de l’Estat respecte la construcció, 
planificació i finançament de les infraestructures viàries 
d’alta capacitat.

Aquest Grup de Treball es va restablir en la següent legis-
latura (Resolució 172/VI), i després de diferents estudis 
i reunions específiques, va aprovar el document, de data 
21 de juliol de 2002, on es recollien tot un seguit de con-
clusions especialment adreçades a: estudiar un nou model 
de gestió d’infraestructures d’altes prestacions homogeni i 
harmònic en el conjunt de l’Estat i de Catalunya; a la cons-
titució d’un fons de transició integrat principalment per la 

Proposta de resolució sobre la reducció de 
vols a l’aeroport de Girona i sobre el traspàs 
de la gestió dels aeroports de Girona, Reus 
i Sabadell

Tram. 250-00182/09

Presentació

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

Reg. 7056 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació.

Exposició de motius

La companyia Ryanair ha anunciat que suprimirà 18 rutes 
i que en reduirà la freqüència de 17 vols més que surten de 
l’aeroport de Girona. Això significa que es reduirà en un 
54% els vols previstos per aquest estiu i de 4,8 milions de 
passatgers del 2010 es passarà a 2,3 enguany.

El Govern de la Generalitat va signar un preacord, el 
mes de desembre, amb la companyia on a canvi de 7,5 
milions fixos i la possibilitat d’arribar a 11,5, la compa-
nyia es comprometia a traslladar 4 milions de passatgers. 
El Govern actual de la Generalitat no ha volgut ratifi-
car el preacord i això ha provocat la retallada de vols de 
l’empresa Ryanair.

Si aquesta retallada es confirma provocarà uns efectes 
molt negatius per a l’economia de les comarques gironi-
nes en pèrdues de llocs de treball, com això ho han ma-
nifestat els sindicats CC.OO i UGT, i en la disminució de 
l’arribada de turistes.

Cal que el Govern de la Generalitat reobri la negociació 
per assegurar la presència de Ryanair i la d’altres com-
panyies aèries a l’aeroport de Girona. Al mateix temps 
ha d’instar als sectors econòmics de les comarques giro-
nines (sector turístic i hoteleria) a que participin amb un 
augment de les aportacions econòmiques a la potencia-
ció de l’aeroport de Girona.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta 
la següent: 

Proposta de resolució

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

Fer les gestions necessàries per evitar la reducció de vols 
operats des de l’aeroport de Girona.
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rar l’informe previ i general sobre les obligacions de trans-
posició de la dita directiva el maig de l’any 2009.

La segona subcomissió va destinar el seu treball a l’ela-
boració de tres estudis de propostes: per la reordenació 
del sistema de peatges en general, per l’aplicació a curt 
termini als peatges com a instruments de gestió de la 
mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona i, final-
ment, de mesures i d’avaluació dels impactes de la reor-
denació del sistema de peatges al conjunt de Catalunya 
pel període 2010-2018.

Pel que fa ala tercera línia de treball relacionada amb 
l’impuls legislatiu pel que respecte a la creació d’un fons 
per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subven-
ció de peatges, durant la VIII legislatura es va produir el 
debat a la totalitat de la proposició de llei del Parlament 
de Catalunya al Congrés dels Diputats, amb l’admissió a 
tràmit de la iniciativa i l’inici del procediment legislatiu 
en sessió plenària del 9 de desembre del 2009.

Així mateix, cal fer esment també que el passat mes d’a-
bril de 2010 es va signar un document de bases per a la 
millora de la mobilitat al Maresme, entre el Departament 
de Política Territorial i el Consell comarcal del Maresme, 
aquest acord va permetre la reformulació del sistema de 
peatge a la C-32 per a transformar-lo en element regula-
dor de la mobilitat, amb bonificacions temporals per als 
trajectes amb origen o destinació a la comarca, en raó de 
la recurrència dels trànsits dels usuaris habituals i els ve-
hicles menys contaminants i d’alta ocupació.

Cal destacar també que des del passat 1 de juliol de 2010 
s’aplica, el descompte aprovat per la Generalitat per alta 
ocupació dels vehicles al peatge dels Túnels de Vallvidre-
ra. L’objectiu és promoure la mobilitat sostenible, mitjan-
çant un ús més racional del transport privat, i disminuir la 
congestió viària als accessos de Barcelona. La iniciativa 
dóna compliment va donar compliment a una proposta del 
grup de peatges del Parlament de Catalunya.

Per aquests motius, els Diputats sotasignants presenten 
la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a constituir 
un nou grup de treball sobre la gestió del sistema d’au-
topistes i dels peatges com a elements reguladors de la 
mobilitat amb: 

a) La composició següent: 

Les administracions titulars i concedents de les xarxes 
viàries; les empreses i les societats concessionàries d’au-
topistes; les associacions principals de les entitats locals 
(l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Fe-
deració de Municipis de Catalunya); els usuaris, per mitjà 
del Reial Automòbil Club de Catalunya i de l’Organitza-
ció de Consumidors i Usuaris de Catalunya; la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya; el Consorci 
«Xarxa Viària»; els sindicats més representatius en aquest 
sector; l’Associació per a la Promoció del Transport Públic 
i un representant per cadascun dels grups parlamentaris.

b) Els objectius següents: 

Primer. Considerar els peatges com a instruments de 
gestió de la mobilitat, per al foment de la sostenibilitat 

recaptació dels impostos sobre els usuaris i les societats 
concessionàries, que s’hauria de complementar amb apor-
tacions de les comunitats autònomes titulars d’autopistes, 
amb càrrec als seus pressupostos; a concretar per part de 
les empreses concessionàries, les actuacions que tenen la 
intenció d’assumir o altres actuacions en benefici dels usu-
aris habituals o relatives a la millora de la xarxa viària.

En el marc de les conclusions del Grup, el Govern va 
acordar descomptes per als usuaris habituals en els peat-
ges del Túnel del Cadí (C-16), l’accés de Mollet del Va-
llès (C-33) i Les Fonts (C-16), sempre que es complissin 
tot un seguit de requisits pel que fa al seu sistema de pa-
gament i domiciliació.

Durant la VII legislatura es va tornar a restablir el 
Grup de treball, en compliment de la Resolució 84/VII 
d’aquest Parlament. Fruit de les diferents anàlisis i treball 
realitzats, per primera vegada, de forma efectiva s’establí 
un nou marc tarifari vinculat a l’evolució de l’explotació 
de cadascuna de les autopistes (Decret465/2004, de 28 
de desembre), així com la modificació i establiment de 
la gratuïtat per als usuaris habituals de certes barreres 
llargament reivindicades (C-16 Barrera Les Fonts: C-16 
Tram Sant Cugat - Rubí - Terrassa; C-16 Túnel del Cadí; 
C-32 accés d’Alella; C-33 accés Mollet del Vallès; i l’es-
tabliment per part de les societats concessionàries de di-
ferents millores i descomptes comercials i actuacions de 
millores en el servei.

Per a la verificació, o aprofundiment d’aquesta política 
i en el seu cas ampliació a altres autopistes i/o barre-
res, especialment respecte a certs trams amb funcions 
de circumval·lació i dels trams més antics, és de gran im-
portància l’aprovació per part de l’Estat de la creació de 
l’anomenat Fons de rescat i homogeneïtzació de peatges, 
tot tenint present les previsions establertes en el mateix 
Estatut de Catalunya (Disposició addicional tercera). 
En aquesta direcció es van aprovar la Resolució168/VII 
d’aquest Parlament, per la qual s’acordava de presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de Llei 
del fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la 
subvenció de peatges.

En aquesta mateixa direcció s’ha de remarcar l’aposta 
feta, ja en anteriors legislatures, perquè totes aquestes 
qüestions relacionades amb aquestes infraestructures de 
gran importància econòmica i social es puguin analit-
zar, de forma del tot objectiva i amb el màxim rigor. És 
per això, que es segueix apostant de forma decisiva per-
la metodologia d’anàlisi mitjançant un Grup de Treball 
integrat per representants de tots els sectors implicats 
que alhora incorpori les aportacions fetes durant aquests 
últims anys en matèria de gestió de la mobilitat com a 
sistema integral i integrat, conjuntament en els altres sis-
temes de transport.

En la VIII Legislatura es torna a acordar la creació d’un 
Grup de Treball de reordenació dels peatges, amb la re-
solució 55/VIII.

Aquesta etapa va esta caracteritzada per l’organització 
de tres subcomissions de treballs. La primera d’elles va 
constituir un equip tècnic destinat a l’anàlisi de la viabili-
tat de la implantació d’una tarifació per l’ús de les infra-
estructures viàries de Catalunya d’acord amb la Directiva 
2006/38/CE (d’aplicació de l’eurovinyeta) i que va elabo-
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de catàstrofes, accidents, embussos extraordinaris o altres 
incidències per causa de força major en la mateixa via o en 
les seves vies alternatives, i també millorar per les empre-
ses concessionàries dels sistemes i instruments d’informa-
ció general als usuaris en temps real pel que fa a l’estat de 
servei en aquestes vies, i estudiar la simplificació del siste-
ma de cobrament de peatges en alguns trams d’autopista.

Palau del Parlament, 3 de març de 2011

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP 
SOC; Josep Rull i Andreu, diputat del GP de CiU; Marc 
Sanglas i Alcantarilla, diputat del GP d’ERC; Salvador 
Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA; Ma del Car-
men de Rivera Pla, representant adjunt del SP C’s; Josep 
Llobet Navarro, diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de la depuradora d’aigües residuals i 
de la xarxa de col·lectors de la urbanització 
Mas de Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
Tram. 250-00184/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 7076 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta Llorens, portaveu, Núria Segú Ferré, dipu-
tada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El Govern va impulsar durant la VIII legislatura dins 
del Programa de sanejament d’aigües residual urbanes 
(PSARU), la construcció de la depuradora i una xarxa 
de col·lectors a la urbanització del Mas del Plata del mu-
nicipi de Cabra del Camp (Alt Camp). Aquesta actuació 
ha de permetre millorar la depuració de les aigües dels 
municipis de la Cabra del Camp i del Pla de Santa Maria.

L’actuació preveia una depuradora de tipus biològic i 
més de 2.000 metres de xarxes de col·lectors per tal de 
donar servei a una població de 6.445 habitants. Aquesta 
aigua sanejada ha de fer possible la reutilització indirec-
ta o no planificada, que contribuirà a mantenir el cabal 
ecològic de la conca del riu Francolí i l’aprofitament per 
a usos urbans, agrícoles i industrials aigües avall.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a iniciar les obres de la de-
puradora i de la xarxa de col·lectors de la urbanització

i de l’eficiència operativa, a més de la funció tradicio-
nal de finançament de la construcció, conservació i el 
manteniment de vies ràpides, tot valorant la seva utilitat 
tècnica i les seves repercussions econòmiques.

Segon. Aprofundir en la reordenació del sistema de pe-
atges, que inclogui l’impuls i el desenvolupament de les 
polítiques següents: 

– Donar prioritat a la bonificació dels peatges per als 
usuaris habituals de mobilitat obligada en aquells trams 
que no tenen alternativa lliure de peatge amb unes carac-
terístiques suficients per afavorir la mobilitat més efici-
ent i d’acord amb els criteris de mobilitat i recurrència 
exigible per a la seva acreditació pels usuaris.

– Estudiar l’homologació dels actuals sistemes tarifaris 
de les autopistes i vies de peatge per tal d’eliminar les 
desigualtats entre els seus usuaris habituals per a una 
millor gestió de la mobilitat..

– Reduir al màxim les barreres de peatges troncals, amb 
excepció dels d’entrada/sortida de la concessió, tot po-
tenciant el Teletac com a forma de pagament prioritària.

– Promoure els mecanismes automàtics i dinàmics de 
cobrament, així com la formació tecnològica continuada 
dels professionals i treballadors afectats,per tal de facili-
tar la reconversió de llocs de treball cap als nous àmbits 
d’ocupació que es poden generar amb els sistemes de 
gestió integral de mobilitat i d’inter-modalitat.

– Afavorir els vehicles d’alta ocupació.

– Afavorir els vehicles que ho fan en hora vall.

– Afavorir els vehicles de baix impacte energètic.

– Promoure la creació de carrils BUS-VAO (vehicles d’al-
ta ocupació) –per ampliació o reconversió de carrils– dins 
les actuals autopistes i autovies, amb condicions especials 
d’accés i d’utilització, que puguin arribar a gaudir d’una 
bonificació total o parcial del peatge en determinats su-
pòsits.

Tercer. Continuar els treballs tècnics d’avaluació de l’im-
pacte de la possible aplicació a Catalunya de la Direc-
tiva 2006/38/CE (l’Eurovignette), de la possibilitat de 
tarifació per ús de les infraestructures o qualsevol altre 
sistema de regulació o accés, i també la viabilitat de la 
resta de recomanacions, decisions o directives pel que fa 
als sistemes dinàmics de peatge, d’intermodalitat i d’ac-
cessibilitat a les regions o àrees metropolitanes, d’acord 
amb les directrius nacionals i els plans directors de la 
mobilitat.

Quart. Una vegada aprovat vetllar per la creació i l’efec-
tivitat de l’anomenat Fons per a l’homogeneïtzació, pel 
rescat selectiu i per la subvenció de peatges, de confor-
mitat amb els acords del mateix Parlament.

Cinquè .Elaborar si s’escau estudis de viabilitat generals 
i específics per a la supressió selectiva, la reordenació o 
la minimització dels peatges existents, en el marc de les 
polítiques de reordenació i millora de la mobilitat.

Sisè. Impulsar una normativa o protocol d’actuació d’obli-
gat compliment per a les empreses i concessionàries, des-
tinada a millorar la seguretat i l’aixecament excepcional i 
temporal de barreres en els recorregut afectats, en casos 
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El 2010 s’elabora el projecte bàsic amb intenció de fer 
executiu el 2011 i inicià la construcció el 2012.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta el Govern a: 

1. Encarregar el projecte executiu del nou Hospital Josep 
Trueta aquest quadrimestre enguany 2011 per poder ini-
ciar les obres el 2012.

2. Liderar amb la Universitat de Girona el parc sanitari 
Trueta, assistencial, recerca i docència com a campus de 
Salut gironí, català i amb el Sud de França dins Euro regió 
com a excel·lència inter-regional europeu i internacional 
amb la societat empresarial i el parc científic i tecnològic 
de Girona.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Marina Geli i Fà-
brega, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Els Quatre Vents, a Canovelles 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00186/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 7125 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardo-
na, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, 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 d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

Atenent l’evolució de la població en edat escolar de Ca-
novelles, s’ha evidenciat la necessitat d’un augment de 
places escolars que ha comportat, a la vegada, la neces-
sitat constructiva de nous equipaments educatius que do-
nessin resposta a les demandes socials d’escolarització.

L’Ajuntament de Canovelles, conscient de la necessitat 
de trobar una solució aquestes demandes, va iniciar con-
verses amb el Departament d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya per tal de poder comptar amb una 
nova escola que impartís els ensenyaments d’educació 
infantil i primària, situació que comportava la cessió de 
terrenys de titularitat municipal que permetessin la cons-
trucció de l’escola «Els Quatre Vents».

Mas de Plata que ha de beneficiar als municipis de la 
Cabra del Camp i del Pla de Santa Maria.

Palau del Parlament, 3 de març de 2011

Miquel Iceta Llorens Núria Segú Ferré
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el projecte exe-
cutiu i l’inici de les obres del nou Hospital 
Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i 
sobre el seu lideratge com a campus de sa-
lut gironí
Tram. 250-00185/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7124 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Par-
lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’actual Hospital Josep Trueta data del 1956 dissenyat 
i construït com les antigues Residències sanitàries del 
franquisme.

Al llarg dels anys s’han fet reformes i ampliacions i mai 
un projecte global.

Avui aquest centre hospitalari gironí és la referència de 
la demarcació gironina i resol el 95% dels problemes de 
salut, hi treballen 1800 professionals i disposa d’un pres-
supost anual d’uns 150 milions euros. La regió sanitària 
de Girona és la més equitativa i eficient amb bons indi-
cadors de qualitat.

L’Hospital Trueta és alhora pal de paller amb la Univer-
sitat de Girona de la docència en ciències de la Salut, 
en especial Infermeria i Medecina però també de cicles 
formatius professionals.

L’any 2004 s’elabora un estudi per analitzar la xarxa sa-
nitària de titularitat pública per a planificar les inversi-
ons fins 2012 (pla 2004-2012, revisat pel context de crisi 
i reprogramat fins 2015-2020. Els informes tècnics del 
Trueta desaconsellen una reforma ampliació total i es 
decideix la construcció del nou Trueta.

Paral·lelament es configura el nou Parc sanitari Girona-
Sarrià amb l’Hospital Trueta, el sociosanitari Mutuam, 
i els nous edificis de Recerca IDIBGI, Institut Recerca 
Girona i la Nova Facultat de Medecina i de Ciències de 
la Vida.

Es retrasa el projecte en benefici del conjunt assistencial, 
recerca i docència i per raons de conjuntura econòmica.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya Insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 

1. Acceptar definitivament els terrenys cedits per l’Ajun-
tament de Canovelles, per tal que el Departament d’En-
senyament procedeixi a la construcció del centre d’edu-
cació infantil i primària «Els Quatre Vents».

2. Agilitzar al màxim els tràmits per iniciar els treballs de 
redacció del projecte i la construcció de l’escola d’educa-
ció infantil i primària «Els Quatre Vents» de Canovelles, 
construcció que ha d’haver finalitzat abans del curs esco-
lar 2012/2013, ja que a partir d’aquesta data l’Ajuntament 
no disposarà dels terrenys en els quals estan ubicats provi-
sionalment els mòduls prefabricats d’aquesta escola.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del GP SOC

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 270-00001/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 7008 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 7008)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 
104 del Reglament del Parlament, presenta la següent:

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. de Convergència i Unió

De retorn de la Proposta.

Palau del Parlament, 8 de març del 2011

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

L’Ajuntament de Canovelles, per tal de poder obtenir els 
terrenys necessaris on construir l’equipament esmentat, 
dugué a terme la tramitació de la modificació puntual del 
Pla General d’Ordenació que fou aprovada per la Comis-
sió Territorial d’Urbanisme de data 4 de març de 2010.

El Ple de la Corporació, en sessió de data 15 de juliol de 
2010, va acceptar la cessió dels terrenys que permeten la 
construcció d’un centre escolar d’educació infantil i primà-
ria de dues línies i amb una capacitat de 450 places escolars, 
que pot satisfer la demanda de places escolars i permetre la 
ubicació definitiva de l’escola «Els Quatre Vents».

Per tal de fer efectiva la cessió d’aquests terrenys a la Gene-
ralitat de Catalunya per a la construcció d’un centre d’edu-
cació infantil i primària, i d’acord amb els Serveis Territo-
rials d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental, el Ple de 
la Corporació, en la sessió del 30 de setembre de 2010, va 
aprovar els acords de segregació, alteració de la qualificació 
jurídica i cessió d’una porció de terreny de 6.806,30 m2. La 
tramitació dels acords es va dur a terme fent-se les notifi-
cacions als interessats, les publicacions oportunes fins a la 
seva aprovació definitiva i obtenint l’informe favorable de la 
Direcció General d’Administració Local respecte a la ces-
sió gratuïta a favor del Departament d’Ensenyament.

Paral·lelament, es va posar de manifest la necessitat de 
posar en funcionament unes instal·lacions provisionals 
que permetessin avançar la posada en marxa d’aquest 
equipament escolar o part dels mateixos, mentre es duu a 
terme la redacció, la tramitació i l’execució de les obres 
de construcció del nou centre.

Per tal que això sigui possible, l’Ajuntament de Cano-
velles ha formalitzat diversos convenis urbanístics per 
a obtenir la cessió de l’ús de forma gratuïta a favor de 
l’Ajuntament d’una porció de terrenys que es van posar a 
disposició de la Generalitat de Catalunya, on el Departa-
ment d’Ensenyament ha anat instal·lant mòduls provisio-
nals per fer front a la demanda educativa de Canovelles.

En l’actualitat, aquests mòduls prefabricats estant ubicats 
en uns terrenys cedits provisionalment per uns particulars 
en un conveni subscrit per aquests i l’Ajuntament de Ca-
novelles, en el que es preveu la utilització d’un solar de 
4.633,44 m2, fins la finalització de les obres de construcció 
i en data màxima d’ocupació a finals de maig de 2013.

En data 23 de desembre de 2010 va tenir entrada en aquest 
Ajuntament un escrit dels Serveis Territorials al Maresme-
Vallès Oriental del Departament d’Educació, amb un canvi 
de criteri i en el que es fa constar, entre d’altres, que s’ha de 
modificar la superfície de terreny cedida de 6.806,30 m2 i 
que fou objecte de segregació i alteració de la qualificació 
jurídica com a bé patrimonial, establint que s’ha de reduir 
la superfície a 5.672 m2, de manera que quedi exclosa del 
recinte educatiu la limitació de construcció de 25 mts en 
que es troba afectada la finca per la legislació de carreteres.

Per tal de donar compliment a la petició del Departa-
ment d’Ensenyament, plantejada en aquests moments i 
d’acord novament amb els Serveis Territorials d’Ense-
nyament al Maresme-Vallès Oriental, s’ha procedit per 
part de l’Ajuntament a tramitar la consideració que el 
Departament d’Ensenyament va presentar en el seu es-
crit de data 23 de desembre de 2010.
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breendeudamiento de una parte importante de la pobla-
ción para poder acceder a una vivienda. Así, se llegó a fi-
nanciar hasta el 120% del valor de las nuevas viviendas, 
con cuotas que podían pagarse en 40 e incluso 50 años.

Como consecuencia de esta situación y tras el estallido 
de la crisis y el aumento del paro, actualmente miles de 
familias no pueden hacer frente al pago de sus cuotas 
hipotecarias y corren el riesgo de perder sus casas.

Según el Consejo General del Poder Judicial, se han pro-
ducido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias y embar-
gos en los últimos tres años. Por tanto, se hace necesario 
modificar la legislación vigente e incluir la figura de la 
dación en pago para saldar la deuda hipotecaria en al-
gunos supuestos.

Con la modificación que se propone se limita la respon-
sabilidad del deudor hipotecario de buena fe en caso de 
afectar a su vivienda habitual, y sólo en el caso de que 
se produzca una caída en el precio de la vivienda, ya que 
en una situación de crecimiento sostenido de precios el 
deudor optará por vender la vivienda antes que llegar a 
la subasta pública.

Con este fin, se propone la siguiente Proposición de ley de 
modificación de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

Proposición de ley de modificación de la ley 
1/2000 de enjuiciamiento civil

Artículo único. Adición de un nuevo apartado 4 
al artículo 693

«Artículo 693.4. En caso que el bien ejecutado sea la vi-
vienda familiar, el deudor de buena fe, previa solicitud 
de comparecencia, podrá entregar el bien hipotecado 
como pago de la deuda. Si el Tribunal valora que con-
curren los elementos anteriores dictará resolución en la 
que adjudicará el bien al acreedor dando éste por satis-
fechas todas las cantidades que, por el principal e intere-
ses, vencimientos del préstamo e intereses de demora y 
costas, se adeuden».

Palau del Parlament, 24 de febrero de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures contra el sobreendeutament per-
sonal i familiar i de protecció enfront de pro-
cediments d’execució que afecten l’habitat-
ge habitual
Tram. 270-00002/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 7007 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 7007)

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 104 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent:

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
G. P. de Convergència i Unió

De retorn de la Proposta.

Palau del Parlament, 8 de març del 2011

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudicia-
ment civil
Tram. 270-00004/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 6550 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

A la Mesa de Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 100.b del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente propuesta para presentar en la Mesa del Con-
greso de los diputados la Proposición de ley de modifica-
ción de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.

Exposición de motivos

El crecimiento económico vivido en España en los úl-
timos años se ha producido de un modo vinculado a la 
construcción de viviendas y en ese contexto las entida-
des bancarias incentivaron de modo intensivo la conce-
sión créditos hipotecarios. La ausencia de políticas que 
garanticen un alquiler accesible y estable provocó un so-
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4.45.25. GRUPS PARLAMENTARIS

Composició del Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència
Tram. 399-00006/09

Abandonament del subgrup parlamentari
Reg. 7180 

La Mesa ha admès a tràmit l’escrit presentat pel diputat 
Joan Laporta i ha constatat que segueix essent membre 
del Grup Mixt, ara però, no adscrit a cap subgrup.

Acord: Mesa del Parlament, 10.03.2011.

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix a la secció 
4.67.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat 
sobre les presumptes irregularitats en les 
adjudicacions de determinades obres per 
part de GISA
Tram. 354-00019/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Enric Millo i Rocher, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 6692).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 10.03.2011.

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Interior
Tram. 410-00005/09

Substitució de diputats
Reg. 6689, 7019, 7020 / Coneixement: 
Mesa del Parlament, 10.03.2011

Baixa: Francesc Bragulat i Bosom

Alta: Beth Abad i Giralt

Baixa: Josep Maria Sabaté i Guasch

Alta: Joan Ferran i Serafini

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

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

Substitució de diputats
Reg. 6689 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 10.03.2011

Baixa: Beth Abad i Giralt

Alta: Francesc Bragulat i Bosom
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern i consellera de Governació i Relacions 
Institucionals sobre els objectiu i les actua-
cions que s’han d’impulsar des de la vice-
presidència i el dit departament
Tram. 355-00002/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Comis-
sió d’Afers Institucionals, del 02.03.2011 (DSPC-C 39).

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants de la Di-
recció General d’Educació Infantil i Primà-
ria davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats per a informar sobre la continuïtat 
educativa amb relació a la funció dels insti-
tuts escola en el sistema educatiu
Tram. 357-00001/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
3, tinguda el dia 01.03.2011 (DSPC-C 38).

Compareixença de representants de la Di-
recció General d’Educació Secundària i Bat-
xillerat davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats per a informar sobre la continu-
ïtat educativa amb relació a la funció dels 
instituts escola en el sistema educatiu
Tram. 357-00002/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
3, tinguda el dia 01.03.2011 (DSPC-C 38).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre les presumptes irregularitats en les 
adjudicacions de determinades obres per 
part de GISA
Tram. 354-00020/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep Enric Millo i Rocher, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 6693).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 10.03.2011.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del director de 
l’Agència Tributària de Catalunya davant la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post per a informar sobre les línies d’actu-
ació de l’Agència i les prioritats en la lluita 
contra el frau fiscal
Tram. 356-00009/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 3361).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 10.03.2011.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim 
Nadal i Farreras, exconseller de Política 
Territorial i Obres Públiques, davant la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
perquè informi sobre les presumptes irregu-
laritats en les adjudicacions de determina-
des obres per part de GISA
Tram. 356-00011/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 6691).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost, sessió del 10.03.2011.
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4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Par-
lament sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/09

Designació de membres
Reg. 2959, 3354, 6742, 6915, 7018 
Coneixement: Mesa del Parlament, 10.03.2010

A lA MesA del PArlAMent

Anna Simó i Castelló, Portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra, d’acord amb allò que estableix l’article 7.2.c 
de les normes d’organització del Consell Assessor del 
Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), no-
mena al diputat Pere Aragonès i Garcia com a membre 
d’aquest organisme.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

Anna Simó i Castelló

Portaveu GP d’Esquerra

A lA MesA del PArlAMent

En relació a l’escrit del 16 de febrer, en el qual ens feu 
avinent la propera constitució del Consell Assessor del 
Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), i ens 
sol·liciteu que designem el representant del nostre Grup 
parlamentari en aquest Consell, us comuniquem que l’I. 
Sra. Mireia Canals i Botines és la diputada que propo-
sem com a membre del CAPCIT.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2011

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

A la presidenta del Parlament de Catalunya

Presidenta,

Us comuniquem que el representant del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya en el Consell Asses-
sor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) 
és el diputat Senyor Santiago Rodríguez i Serra, la qual 
cosa us anunciem als efectes oportuns.

Atentament,

Palau del Parlament, 2 de març de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu

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

Sol·licitud i 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.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 10.03.2011.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Abandonament del Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 7180

Comunicació

A la Mesa del Parlament

Joan Laporta i Estruch, diputat electe al Parlament de 
Catalunya, president de Democràcia Catalana, partit que 
va formar part de la coalició electoral Solidaritat Cata-
lana per a la Independència a les eleccions al Parlament 
de Catalunya del 28 de novembre de 2010, coalició que 
dóna nom al subgrup parlamentari del Grup Mixt del 
Parlament de Catalunya

Exposo

1. Que en relació a allò expressat en instància el prop-
passat divendres 4 de març de 2011, adreçada a la Molt 
Honorable Presidenta del Parlament de Catalunya i a la 
Mesa del Parlament de Catalunya, per aquest present es-
crit abandono el Subgrup Parlamentari Solidaritat Cata-
lana per la Independència, del Grup Mixt del Parlament 
de Catalunya.

2. Que formalitzo aquest abandonament del subgrup es-
mentat als efectes legals i reglamentaris que correspon-
guin, tot mantenint la meva acta personal i intransferible 
com a diputat al Parlament de Catalunya.

I perquè així consti, estenc la present instància a Barce-
lona, a 9 de març de 2011.

Barcelona, 9 de març de 2011

Joan Laporta
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Tècnica d’Avaluació acorda formular la proposta d’ads-
cripció provisional de Bernat Xavier Muixench i Mas-
pons al lloc de treball d’uixer especialitzat en identifica-
ció del Departament majordom de la Direcció de Govern 
Interior.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Adscriure provisionalment Bernat Xavier Muixench i 
Maspons al lloc de treball d’uixer especialitzat en iden-
tificació del Departament d’Infraestructures, Equipa-
ments i Seguretat del Parlament de Catalunya, grup C2, 
nivell 4, amb efectes a partir de la data de la presa de 
possessió i fins el retorn de la persona titular de la plaça, 
o fins que finalitzin les causes que motiven la seva ads-
cripció.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrati-
va, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la Llei 
de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 
4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, o bé un recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’ha-
ver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària General

Concurs per a proveir temporalment un lloc 
de treball d’uixer majordom o uixera major-
doma de la Direcció de Govern Interior
Tram. 500-00002/09

Adscripció
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.03.2011

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de fe-
brer de 2011, va acordar convocar un concurs per a pro-
veir temporalment un lloc d’uixer majordom o uixera 
majordoma de la Direcció de Govern Interior, grup C2, 
nivell 6, fins que aquest lloc de treball es proveeixi de 
manera reglamentària.

A lA MesA del PArlAMent

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix el Reglament del 
Parlament, comunica la designació de Dolors Camats i 
Luis per formar part de Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia.

Palau del Parlament, 4 de març de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

A lA MesA del PArlAMent

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, en compliment d’allò acordat en la sessió 
de la Mesa del Parlament del dia 15 de febrer de 2011, 
i fent ús d’allò que es disposa a l’article 7.2 lletra C de 
les Normes d’Organització del Consell Assessor del Par-
lament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), proposa 
la designació de la Diputada Caterina Mieras i Barceló 
com a membre del Consell Assessor del Parlament sobre 
Ciència i Tecnologia.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a proveir temporalment un lloc 
de treball d’uixer especialitzat o uixera espe-
cialitzada en identificació del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
Tram. 500-00001/09

Adscripció
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.03.2011

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de fe-
brer de 2011, va acordar convocar un concurs per a pro-
veir temporalment un lloc de treball d’uixer especialitzat 
o uixera especialitzada en identificació del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, grup C2, 
nivell 4.

D’acord amb la base setena de l’esmentada convocatò-
ria, el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que 
obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits al-
legats i comporta l’adscripció provisional de l’aspirant al 
lloc de treball convocat.

De conformitat amb l’establert en la base cinquena de 
la convocatòria, en data 2 de març de 2011 la Comissió 
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4.90.15. CONTRACTACIÓ

Contractació del servei d’atenció de visites i 
de la botiga del Parlament de Catalunya du-
rant els caps de setmana i els dies festius
Tram. 615-00001/09

Anunci

Secretaria General

Anunci

Pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parla-
ment de Catalunya del 10 de març de 2011, per la qual 
s’acorda de convocar la licitació pública per a la contrac-
tació del servei d’atenció de visites i de la botiga del Par-
lament de Catalunya durant els caps de setmana i els dies 
festius (exp. núm. 615-00001/09)

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de Catalunya, Departament de 
Relacions Parlamentaries i Projecció Institucional.

2. Objecte del contracte

a) Descripció de l’objecte: servei d’atenció i informació 
al públic dins la seu del Parlament de Catalunya en hora-
ri de cap de setmana i dies festius.

b) Termini d’execució: vuit mesos com a màxim, pror-
rogables per un període màxim equivalent al període 
inicial.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: no.

4. Determinació del preu

a) Pressupost màxim de la licitació: 59.000 euros (IVA 
no inclòs).

b) Valor estimat del contracte: 108.000 euros (IVA no 
inclòs).

5. Garanties

a) Provisional: no s’exigeix.

b) Definitiva: el 5% de l’import total de l’adjudicació 
(IVA no inclòs).

6. Requisits específics del contractista

Els establerts per la clàusula 19 del plec de clàusules ad-
ministratives particulars.

7. Criteris de valoració

a) Oferta econòmica: de 0 a 70 punts.

b) Memòria executiva de l’oferta inclosa la disponibilitat 
garantida per a adaptar el servei a les necessitats ordi-
nàries i extraordinàries del Parlament: de 0 a 15 punts.

c) Control de qualitat del servei: de 0 a 10 punts.

D’acord amb la base setena de la convocatòria esmenta-
da, el concurs s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que 
obtingui la millor valoració de la totalitat dels mèrits al-
legats i comporta l’adscripció provisional de l’aspirant al 
lloc de treball convocat.

De conformitat amb el que estableix la base cinquena de 
la convocatòria, en data 1 de març de 2011 la Comissió 
Tècnica d’Avaluació acorda formular la proposta d’ads-
cripció provisional de Manel Gil Solaz al lloc de treball 
d’uixer majordom de la Direcció de Govern Interior.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 

Adscriure provisionalment Manel Gil Solaz al lloc de 
treball d’uixer majordom de la Direcció de Govern Inte-
rior del Parlament de Catalunya, grup C2, nivell 6, amb 
efectes a partir de la data de la presa de possessió i fins 
que aquest lloc de treball es proveeixi de manera regla-
mentària.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrati-
va, es pot interposar, d’acord amb el que estableix la Llei 
de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat 
4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició 
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, o bé un recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’ha-
ver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària General
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Nomenament de la Mesa de contractació
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 10.03.2011

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 10 de març 
de 2011, d’acord amb el que preveu la clàusula 16 del 
plec de clàusules administratives que determina la com-
posició de la Mesa de contractació, ha acordat nomenar 
com a membres de la mateixa els següents: 

President: President del Parlament de Catalunya o vice-
president en qui delegui. 

Vocals:

Sra. Imma Folchi, secretària general del Parlament o en 
substitució Anna Casas, lletrada del Parlament.

Sr. David Pol, Oïdor de comptes o en substitució Maria 
Guiu, Interventora adjunta a l’Oïdor.

Sr. Lluís Pibernat, cap de l’ Àrea de Serveis Educatius o 
en substitució Dolors Olesa, cap de la Unitat d’Extensió 
Educativa del  Departament de Relacions Parlamentàries 
i Projecció Institucional.

Sra. Elisabet Coll, cap de la Unitat de Visites o en substi-
tució Francesca Guardiola cap de l’àrea d’Atenció Parla-
mentària del  Departament de Relacions Parlamentàries 
i Projecció Institucional.

Secretària: Sra. Yasmina Garcia, o en substitució Elisa-
bet Riambau, ambdues, secretàries de Serveis Jurídics.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Imma Folchi Bonafonte
Secretària general

4.95. ALTRES INFORMACIONS

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

Acta de la presa de possessió del càrrec

ActA de lA PresA de Possessió de quAtre síndics de lA 
sindicAturA de coMPtes

Al Palau del Parlament, el 4 de març de 2011, a les deu 
del matí, davant la presidenta del Parlament, Núria de 
Gispert i Català, i en presència de membres de la Mesa 
del Parlament, de la secretària general, de membres de la 
Comissió de la Sindicatura de Comptes, del síndic major 
en funcions, dels síndics de la Sindicatura de Comptes, 
del president del Grup Parlamentari Socialista, de l’ex-
conseller d’Economia i Finances, de regidors de l’Ajun-
tament de Barcelona, d’alts càrrecs i altres convidats, 
han pres possessió Emma Balseiro Carreiras, Andreu 
Morillas Antolín, Joan Ignasi Puigdollers i Noblom i M. 

d) Serveis addicionals i millores: de 0 a 5 punts.

8. Obtenció de documentació i informació

a) Entitat: Parlament de Catalunya, Departament de Re-
lacions Parlamentàries i Projecció Institucional.

b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de 
la Ciutadella, s/n.

c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.

d) Telèfon: 93 304 66 45.

e) Fax: 93706 32 04.

f) Adreces electròniques: lpibernat@parlament.cat (De-
partament de Relacions Parlamentàries i Projecció Ins-
titucional) o contractaciopublica@parlament.cat (Serveis 
Jurídics).

g) Perfil de contractant: www.parlament.cat/contracta-
cions.

h) Obtenció de documents i informació: per mitjà de l’ac-
cés al perfil de contractant.

9. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 29 de març de 2011

b) Documentació que cal presentar: l’establerta per les 
clàusules 18 a 21 del plec de clàusules administratives 
particulars.

c) Lloc de presentació: 

Entitat: Parlament de Catalunya. Registre de la Secreta-
ria General

Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la 
Ciutadella, s/n

Localitat i codi postal: Barcelona, 08003

Horari del Registre: matins, de 9.00 h a 14.00 h, i tardes, 
de 16.00 h a 18.30 h, excepte Dijous Sant (de 9.00 h a 
14.00 h).

d) Termini durant el qual el licitador resta obligat a man-
tenir l’oferta: 4 mesos.

e) Admissió de variants: no.

10. Obertura del sobre B 

L’acte públic d’obertura del sobre B tindrà lloc el 12 d’abril 
de 2011 a les 12.00 h, a l’adreça indicada en el punt 8b.

11. Altres informacions

La informació restant s’especifica en els plecs de clàusu-
les econòmiques i administratives particulars i en el de 
prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis 

Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adju-
dicatària.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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Àngels Servat i Pàmies com a síndics de la Sindicatura 
de Comptes.

La secretària general ha llegit la Resolució 4/IX del Par-
lament de Catalunya, per la qual es designen quatre sín-
dics de la Sindicatura de Comptes. La presidenta del Par-
lament ha lliurat als síndics la credencial que n’acredita 
el nomenament i ha clos l’acte agraint als síndics ces-
sants llur tasca i adreçant-se als nous síndics per desit-
jar-los una tasca plena d’encerts al servei de Catalunya.

L’acte s’ha clos a les deu del matí i sis minuts.

Palau del Parlament, 4 de març de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català
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	Tram. 250-00034/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el foment de l’ús de les energies renovables
	Tram. 250-00035/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el futur dels treballadors de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00036/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del segon centre d’atenció primària a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	Tram. 250-00039/09
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la limitació del desplaçament a exercicis posteriors de despeses meritades el 2011 i sobre la correcció de les despeses anteriors imputades a l’exercici 2011
	Tram. 250-00044/09
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del 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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el respecte dels drets humans i les llibertats de la població del Sàhara Occidental
	Tram. 250-00144/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la no-aplicació del Decret 109/2011, relatiu a la pròrroga dels pressupostos per al 2010, als centres d’acolliment de menors i d’atenció residencial
	Tram. 250-00145/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment de l’acord de 25 de novembre de 2010 amb l’Ajuntament de Tarragona per a la cessió d’ús de les instal·lacions de la ciutat de repòs i de vacances de Tarragona per a activitats socioculturals
	Tram. 250-00146/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la constitució d’un grup de treball interdepartamental amb representants del sector de l’automòbil i sobre la promoció d’un codi de bones pràctiques
	Tram. 250-00147/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la no-aplicació de la reducció de personal a la residència La Mercè, de Tarragona
	Tram. 250-00148/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el sistema tramviari del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00149/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per a la creació o restauració de vies arbrades
	Tram. 250-00150/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per al desplegament del Pla director de colònies industrials
	Tram. 250-00151/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els plans directors urbanístics del sistema costaner
	Tram. 250-00152/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el millorament de la coordinació dels serveis ferroviaris de les línies R4 i R7 a l’intercanviador de Martorell
	Tram. 250-00153/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les mesures per a la reducció de la contaminació i el millorament de la mobilitat i la seguretat viària
	Tram. 250-00154/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el pressupost destinat als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de Barcelona
	Tram. 250-00155/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els serveis de pediatria de l’equip d’atenció primària Gatassa (Mataró 6), al CAP El Maresme, de Mataró
	Tram. 250-00156/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’actitud del delegat del Govern davant la Unió Europea per a assolir l’ús oficial del català al Parlament Europeu
	Tram. 250-00157/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reciprocitat en la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i televisió valencianes i catalanes
	Tram. 250-00158/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el pressupost destinat als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de Barcelona
	Tram. 250-00159/09
	Presentació


	Proposta de resolució de condemna dels atemptats terroristes contra comunitats cristianes d’Àfrica i de l’Àsia i de defensa de la llibertat religiosa arreu del món
	Tram. 250-00160/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió de la informació complementària dels senyals de trànsit en català i en castellà
	Tram. 250-00161/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el desdoblament de l’eix viari entre Tàrrega, Balaguer i Alfarràs, a les carreteres C-53 i C-26
	Tram. 250-00162/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’assignació d’un vehicle d’assistència mèdica d’intervenció ràpida a Ponts (Noguera)
	Tram. 250-00163/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’una rotonda del carrer del Molí, a Flix (Ribera d’Ebre)
	Tram. 250-00164/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la descongestió dels jutjats socials a Tarragona
	Tram. 250-00165/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies de Renfe a Sant Vicenç de Castellet (Bages)
	Tram. 250-00166/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de les obres de construcció, reforma i millora dels hospitals públics
	Tram. 250-00167/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el finançament de les obres de construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
	Tram. 250-00168/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou hospital a Tarragona
	Tram. 250-00169/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de la Ciutat Judicial de Tarragona
	Tram. 250-00170/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’Escola del Bruc (Anoia)
	Tram. 250-00171/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el doble poliesportiu del Bruc (Anoia)
	Tram. 250-00172/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el programa «La sardana a l’escola»
	Tram. 250-00173/09
	Presentació


	Proposta de resolució de suport al dret d’autodeterminació del Sàhara Occidental i sobre la continuació de l’ajuda humanitària i la cooperació amb els campaments de refugiats a Tindouf
	Tram. 250-00174/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el sistema d’accés a la universitat
	Tram. 250-00175/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la derogació del Decret 128/2010, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya
	Tram. 250-00176/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’augment de l’oferta dels serveis ferroviaris a la línia R2 entre les estacions de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell i Calafell
	Tram. 250-00177/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ajuts relatius al planejament urbanístic iniciat el 2004
	Tram. 250-00178/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la posada en marxa d’equipaments museístics i culturals a Barcelona
	Tram. 250-00179/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en la designació dels membres del Consell de la Comissió Nacional d’Energia i de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions
	Tram. 250-00180/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la no-col·laboració amb el règim dictatorial de Guinea Equatorial
	Tram. 250-00181/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la reducció de vols a l’aeroport de Girona i sobre el traspàs de la gestió dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell
	Tram. 250-00182/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la constitució d’un grup de treball sobre la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges com a elements reguladors de la mobilitat
	Tram. 250-00183/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de la depuradora d’aigües residuals i de la xarxa de col·lectors de la urbanització Mas de Plata, a Cabra del Camp (Alt Camp)
	Tram. 250-00184/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el projecte executiu i l’inici de les obres del nou Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona i sobre el seu lideratge com a campus de salut gironí
	Tram. 250-00185/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, a Canovelles (Vallès Oriental)
	Tram. 250-00186/09
	Presentació





	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 270-00001/09
	Esmenes a la totalitat
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
	Tram. 270-00002/09
	Esmenes a la totalitat


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
	Tram. 270-00004/09
	Presentació
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	Tram. 354-00019/09
	Sol·licitud i tramitació

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre les presumptes irregularitats en les adjudicacions de determinades obres per part de GISA
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	Sol·licitud i tramitació
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	Tram. 356-00009/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joaquim Nadal i Farreras, exconseller de Política Territorial i Obres Públiques, davant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost perquè informi sobre les presumptes irregularitats en les adjudicacions de determinades o
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	Compareixença de representants de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la continuïtat educativa amb relació a la funció dels instituts escola en el sistema educatiu
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	Compareixença de representants de la Direcció General d’Educació Secundària i Batxillerat davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la continuïtat educativa amb relació a la funció dels instituts escola en el sistema educatiu
	Tram. 357-00002/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
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