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Proposta de resolució sobre el compliment de la
Resolució 371/VIII, sobre la reforma dels preceptes sobre

p. 15
p. 15

2

21 de març de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

la propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
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d’adjudicació de les obres per a la construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc Central
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Proposta de resolució sobre el suport als comitès
d’empresa de Derbi, Valeo, Ficosa i Yamaha en les negociacions per a la defensa del manteniment dels llocs de treball
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Proposta de resolució sobre la constitució d’un
grup de treball integrat per representants de la Generalitat, dels grups parlamentaris i de persones expertes per a
analitzar les propostes polítiques i jurídiques relatives a les
actuacions arran de la sentència del Tribunal Constitucional
contrària a l’Estatut
Tram. 250-00143/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el respecte dels drets
humans i les llibertats de la població del Sàhara Occidental
Tram. 250-00144/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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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 repòs i
de vacances de Tarragona per a activitats socioculturals
Tram. 250-00146/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre la no-aplicació de la
reducció de personal a la residència La Mercè, de Tarragona
Tram. 250-00148/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el sistema tramviari del
Camp de Tarragona
Tram. 250-00149/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre els plans directors urbanístics del sistema costaner
Tram. 250-00152/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el pressupost destinat
als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de
Barcelona
Tram. 250-00155/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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p. 20
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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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el pressupost destinat
als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de
Barcelona
Tram. 250-00159/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 23
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Proposta de resolució sobre la inclusió de la informació complementària dels senyals de trànsit en català i en
castellà
Tram. 250-00161/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 24
p. 24

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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 24
p. 24

Proposta de resolució sobre l’assignació d’un vehicle d’assistència mèdica d’intervenció ràpida a Ponts (Noguera)
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Proposta de resolució sobre la construcció de la
Ciutat Judicial de Tarragona
Tram. 250-00170/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre l’Escola del Bruc (Anoia)

Tram. 250-00171/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el doble poliesportiu
del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00172/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el programa «La sardana a l’escola»

Tram. 250-00173/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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p. 26

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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 26
p. 26

Proposta de resolució sobre el sistema d’accés a
la universitat
Tram. 250-00175/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 26
p. 26

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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 26
p. 27

p. 24
p. 24

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

Proposta de resolució sobre la construcció d’una
rotonda del carrer del Molí, a Flix (Ribera d’Ebre)

p. 27
p. 27

Tram. 250-00163/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00164/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00177/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 24
p. 24

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ajuts
relatius al planejament urbanístic iniciat el 2004

Proposta de resolució sobre la descongestió dels
jutjats socials a Tarragona
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p. 27

Tram. 250-00165/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00178/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 24
p. 24

Proposta de resolució sobre la posada en marxa
d’equipaments museístics i culturals a Barcelona

Proposta de resolució sobre el soterrament de les
vies de Renfe a Sant Vicenç de Castellet (Bages)

p. 27
p. 27

Tram. 250-00166/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 25
p. 25

Proposta de resolució sobre el manteniment de les
obres de construcció, reforma i millora dels hospitals públics
Tram. 250-00167/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 25
p. 25

Proposta de resolució sobre el finançament de les
obres de construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona
Tram. 250-00168/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 25
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un
nou hospital a Tarragona
Tram. 250-00169/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Tram. 250-00179/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 27
p. 27

Proposta de resolució sobre la no-col·labor ació
amb el règim dictatorial de Guinea Equatorial
Tram. 250-00181/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 27
p. 28

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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 28
p. 28

4

21 de març de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 28
p. 28

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
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 28
p. 28

Núm. 40

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici
de les obres de l’Institut Viladomat, de Barcelona
Tram. 250-00198/09
Presentació

p. 34

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici
de les obres de l’Institut Angeleta Ferrer, de Barcelona
Tram. 250-00199/09
Presentació

p. 35

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici
de les obres de l’Institut Escola dels Encants, de Barcelona
Tram. 250-00200/09
Presentació

p. 35

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

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici
de les obres de l’Institut Vallcarca, de Barcelona

p. 28
p. 28

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola Univers, al barri de Gràcia de Barcelona

Tram. 250-00185/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Els Quatre Vents, a Canovelles (Vallès Oriental)

Tram. 250-00186/09
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

p. 28
p. 29

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a
Manresa (Bages)
Tram. 250-00187/09
Presentació

p. 29

Proposta de resolució sobre l’inici d’una in
vestigació interna a GISA
Tram. 250-00188/09
Presentació

p. 29

Proposta de resolució sobre la modificació del Reial
decret 775/1997, sobre el règim jurídic d’homologació dels
serveis i societats de taxació
Tram. 250-00189/09
Presentació

p. 30

Proposta de resolució sobre la quarta convocatòria
del Pla d’ajuts 2011-2013 per al compliment dels objectius
del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal de les Terres
de l’Ebre
Tram. 250-00190/09
Presentació

p. 30

Proposta de resolució sobre el Pla interdepartamental per a la no-discriminació de les persones homosexuals i transsexuals

Tram. 250-00191/09
Presentació

p. 31

Proposta de resolució sobre el nomenament de la
persona responsable del Programa per a les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals
Tram. 250-00192/09
Presentació

p. 31

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres
de la nova escola del barri Gòtic de Barcelona
Tram. 250-00193/09
Presentació

p. 32

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres
de l’Escola Fluvià de Barcelona
Tram. 250-00194/09
Presentació

p. 32

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres
de l’Institut Pere IV de Barcelona
Tram. 250-00195/09
Presentació

p. 33

Tram. 250-00201/09
Presentació

Tram. 250-00202/09
Presentació

p. 36

p. 36

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona

Tram. 250-00203/09
Presentació

p. 37

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola Sant Martí, de Barcelona

Tram. 250-00204/09
Presentació

p. 37

Proposta de resolució sobre la modificació del Decret 103/2009, relatiu a l’encàrrec de gestió de la Generalitat
a Tabasa, per a establir la gratuïtat de la carretera B-500
entre el Maresme i el Vallès Oriental

Tram. 250-00205/09
Presentació

p. 38

Proposta de resolució sobre l’increment de recursos per a corregir el dèficit històric d’inversions en infraestructures de l’Estat a Catalunya

Tram. 250-00206/09
Presentació

p. 39

Proposta de resolució sobre el rebuig a l’abocament de residus al paratge de Can Fatjó dels Aurons, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)

Tram. 250-00207/09
Presentació

p. 40

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de
l’Escola Agnès, a Sitges (Garraf)
Tram. 250-00208/09
Presentació

p. 40

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de
la primera fase de l’Escola Marta Mata de Barberà del Vallès
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00209/09
Presentació

p. 41

Proposta de resolució sobre el manteniment i la
consolidació del Servei de Cardiologia i de la Unitat d’Hemodinàmica i Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari
Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00210/09
Presentació

p. 42

Proposta de resolució sobre el temps d’espera per
a ésser intervingut quirúrgicament pel Servei Català de la
Salut
Tram. 250-00211/09
Presentació

p. 42

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres
de l’Escola Mediterrània de Barcelona

Proposta de resolució sobre la regeneració de les
platges del Maresme

p. 33

p. 43

Tram. 250-00196/09
Presentació

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici
de les obres de l’Institut Fabra i Coats, de Barcelona
Tram. 250-00197/09
Presentació

SUMARI

p. 34

Tram. 250-00212/09
Presentació

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla
d’estalvi i eficiència energètics per a minimitzar els efectes
negatius de les crisis polítiques dels països productors d’e
nergia sobre l’economia catalana
Tram. 250-00213/09
Presentació

p. 43
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Proposta de resolució sobre diverses actuacions en
centres educatius públics de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00214/09
Presentació

Núm. 40

4.

INFORMACIÓ

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans
del Parlament

p. 44

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la xarxa integrada del servei de trens de rodalia i el millorament
de les infraestructures i els serveis ferroviaris del Camp de
Tarragona

Modificació de la distribució dels escons del Saló
de Sessions

p. 45

Distribució proporcional d’interpel·lacions i preguntes en el Grup Mixt durant la resta del període de sessions
de gener a juliol de 2011

Tram. 250-00215/09
Presentació

Proposta de resolució sobre el manteniment i l’ampliació dels ajuts per al pagament de lloguers i quotes hipotecàries de famílies en situació precària
Tram. 250-00216/09
Presentació

p. 46

Proposta de resolució sobre la integració tarifària
de Berga a la sisena corona de transport metropolità
Tram. 250-00217/09
Presentació

p. 47

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 modificació de la Llei
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 270-00004/09
Esmenes a la totalitat
3.20.

p. 47

Interpel·lació al Govern sobre les relacions amb
l’Ajuntament de Barcelona
p. 48

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de

la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial

Tram. 300-00029/09
Presentació

p. 48

p. 50

o per lleis

Composició de la Comissió de Matèries Secretes
o Reservades
Tram. 412-00003/09
Substitució de diputats

Composició de la Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea
Tram. 411-00003/09
Substitució de diputats

Tram. 411-00004/09
Designació de la presidència
Substitució de diputats
4.48.

Sàhara

Constitució de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al

Tram. 395-00006/09
Sol·licitud

p. 49

Interpel·lació al Govern sobre la desocupació juvenil
i les polítiques de joventut
Tram. 300-00033/09
Presentació

p. 49

3.30.06. 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
Anul·lació de l’acord del coneixement de l’Informe

p. 49

p. 51

Constitució de l’Intergrup de Suport a la Bicicleta

Tram. 395-00007/09
Sol·licitud

p. 51

Constitució de l’Intergrup de Població, Des
envolupament i Salut Reproductiva

Tram. 395-00009/09
Sol·licitud

Tram. 300-00032/09
Presentació

p. 51
p. 51

Intergrups parlamentaris

p. 48

Interpel·lació al Govern sobre la política d’integració
dels immigrants

p. 50

Composició de la Comissió de Cooperació i Soli-

Tram. 395-00008/09
Sol·licitud

Interpel·lació al Govern sobre la sobirania fiscal
Tram. 300-00031/09
Presentació
p. 48

p. 50

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Interpel·lació al Govern sobre el present i el futur de
l’energia nuclear a Catalunya
Tram. 300-00030/09
Presentació

p. 50

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament

daritat

Interpel·lació al Govern sobre la coordinació i l’impuls de la política lingüística

Tram. 300-00028/09
Presentació

Acord

p. 47

Interpel·lacions

Tram. 300-00027/09
Presentació

Tram. 242-00002/09
Acord

p. 51

Constitució de l’Intergrup del Poble Gitano

4.50.

p. 52

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/IX, sobre el
diàleg social
Tram. 390-00001/09
Designació de la Comissió competent

p. 52

Control del compliment de la Moció 2/IX, sobre el
sector agroalimentari
Tram. 390-00002/09
Designació de la Comissió competent

p. 52

Control del compliment de la Moció 3/IX, sobre les
mesures per a sortir de la crisi econòmica i la creació d’ocupació
Tram. 390-00003/09
Designació de la Comissió competent

p. 52

Control del compliment de la Moció 4/IX, sobre el
nou model de finançament basat en el concert econòmic
Tram. 390-00004/09
Designació de la Comissió competent

p. 52

Control del compliment de la Moció 5/IX, sobre les
mesures d’austeritat i de contenció de la despesa
Tram. 390-00005/09
Designació de la Comissió competent

SUMARI

p. 52
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Control del compliment de la Moció 6/IX, sobre el
dret a l’autodeterminació del poble de Catalunya i sobre el
dret de la societat a expressar-se mitjançant consultes populars
Tram. 390-00006/09
Designació de la Comissió competent
4.53.

p. 53

Núm. 40

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-

tats, de funcionaris i d’altres persones

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

Sessions informatives i compareixences

p. 54

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Empresa i
Ocupació sobre les polítiques d’innovació i transferència a
l’activitat econòmica, social i territorial
Tram. 354-00021/09
Sol·licitud i tramitació

p. 53

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del secretari del Govern davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre
el canvi de criteri del Gabinet Jurídic de la Generalitat amb
relació al cas Palau

Tram. 356-00001/09
Rebuig de la sol·licitud

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 8

Convocada per al dia 23 de març de 2011
4.70.

p. 55

p. 53

Sol·licitud de compareixença del portaveu del Govern i secretari general de la Presidència davant la Comissió
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la interrupció del
senyal de Televisió de Catalunya al País Valencià

Comunicacions del president de la Generalitat i
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la
ràdio corresponent al desembre del 2010
Tram. 337-00004/09
Presentació
4.87.

p. 56

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra

lleis de Catalunya

p. 53

Sol·licitud de compareixença del secretari de Govern davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi
sobre l’actuació del Gabinet Jurídic de la Generalitat amb relació a les irregularitats detectades en la gestió del Consorci
del Palau de la Música Catalana
Tram. 356-00002/09
Rebuig de la sol·licitud

Activitat parlamentària

p. 53

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats amb el conseller d’Economia i
Coneixement sobre les polítiques d’innovació i transferència
a l’activitat econòmica, social i territorial
Tram. 354-00022/09
Sol·licitud i tramitació

4.55.

Recurs d’inconstitucionalitat 1017/2010, interposat
pel president del Govern de l’Estat contra determinats articles de la Llei 5/2009, del 28 d’abril, dels recursos contra la
qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en
matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre
de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya
Tram. 381-00002/08
Al·legacions que formula el Parlament

p. 56

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

sentants de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè informin sobre les polítiques d’universitats, recerca i innovació

Qüestió d’inconstitucionalitat 7559/2006, plantejada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a un incís de l’article 34.1 del Decret legislatiu 1/1993,
del 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la
refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983 i la
Llei 23/1991

p. 54

p. 57

Tram. 356-00008/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 53

Sol·licitud de compareixença del president i repre-

Tram. 356-00012/09
Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió
Europea perquè informi sobre el seu programa d’actuació

Tram. 356-00014/09
Sol·licitud

p. 54

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern
davant la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior
i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa
d’actuació
Tram. 356-00015/09
Sol·licitud

bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de
Governació i Relacions Institucionals sobre els objectius i les
actuacions del Departament de la Presidència

SUMARI

Tram. 382-00001/09
Al·legacions que formula el Parlament
4.88.

p. 63

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
Ratificació de membres
Ratificació de membres

p. 70
p. 70

p. 54

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-

Tram. 355-00015/09
Substanciació

Qüestió d’inconstitucionalitat 7791/2010, plantejada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona respecte a l’article 30 de la Llei 3/1993, del 5 de març,
de l’Estatut del consumidor

p. 54

Sol·licitud de compareixença del president de la
Comissió Bilateral Generalitat-Estat davant la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre
les seves actuacions davant la Comissió Europea
Tram. 356-00023/09
Sol·licitud

Tram. 382-00001/07
Sentència del Tribunal Constitucional

p. 54

NOTES
Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC)
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.
La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.
ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL
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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

Núm. 40

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

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat
Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a demarcació veguerial
Tram. 202-00022/09

Termini: 10 dies hàbils (del 22.03.2011 al 04.04.2011).
Finiment del termini: 05.04.2011; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 22.03.2011 al 04.04.2011).
Finiment del termini: 05.04.2011; 9:30 hores.

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

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.03.2011.

Tram. 202-00027/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat
Proposició de llei d’anul·lació de la subvenció a Endesa atorgada pel Govern en funcions de la Generalitat de Catalunya en Acord
de Govern del 30 de novembre de 2010

Termini: 10 dies hàbils (del 22.03.2011 al 04.04.2011).
Finiment del termini: 05.04.2011; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.03.2011.

Tram. 202-00024/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 22.03.2011 al 04.04.2011).

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

Finiment del termini: 05.04.2011; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 22.03.2011 al 04.04.2011).
Finiment del termini: 05.04.2011; 9:30 hores.
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 Catalunya, 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

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.03.2011.

Tram. 202-00025/09

Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Termini: 10 dies hàbils (del 22.03.2011 al 04.04.2011).
Finiment del termini: 05.04.2011; 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.03.2011.

3.01.02.

Tramitacions en curs
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3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Apartat 2

2

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

Reg. 3394, 7309 i 7549 / Admissió a
tràmit: Mesa de la CEU, 16.03.2011

«Insta el Govern a vetllar pel manteniment, millora i extensió del sistema d’aprenentatge de llengües a l’escola
d’acord amb el que preveu la Llei d’Educació de Catalunya.»

Apartat 1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya (reg. 3394)

Apartat 1
Esmena núm. 1
De supressió
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

De tot el text de l’apartat 1.

1

Esmena núm. 2
De supressió i addició
G. P. del Partit Popular de Catalunya (2)

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

«1. Manifestar la preocupació davant les interpretacions
restrictives de les sentències del Tribunal Suprem pel que
fa al sistema d’immersió lingüística a les escoles catalanes.»

Apartat 2

2

Apartat 2

2

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari. de Convergència i Unió (reg. 7549)

Esmenes presentades

1

Núm. 40

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

«2. Insta el Govern a vetllar pel manteniment, millora i
extensió del sistema d’immersió lingüística d’acord amb
els preceptes de la Llei d’educació de Catalunya.»

«...millora i extensió del sistema d’immersió lingüística
d’acord amb els preceptes de la Llei d’Educació de Catalunya, la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010,
de 28 de juny, i les Sentències del Tribunal Suprem»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 7309)

Tram. 250-00049/09

Esmenes presentades

Apartat 1

1

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres de construcció de l’institut del barri
de Cappont, de Lleida (Segrià)

Reg. 7310 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 16.03.2011

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

«1.Manifesta el rebuig a les Sentències del Tribunal Suprem que signifiquen un atac directe i de conseqüències
greus per al sistema d’immersió lingüística a les escoles
catalanes, el suport al sistema d’immersió lingüística de
les escoles catalanes i el compromís d’actuar i vetllar pel
seu manteniment, millora i extensió.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 7310)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar de forma urgent i prioritària, els tràmits
necessaris que concloguin en l’inici de les obres [...]»
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Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un pla per a regular les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat

Núm. 40

Proposta de resolució sobre el projecte de
construcció del nou Hospital Doctor Josep
Trueta, de Girona
Tram. 250-00076/09

Tram. 250-00053/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 8043).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2011 al 23.03.2011).
Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 8043).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2011 al 23.03.2011).
Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2011.

Proposta de resolució sobre la implantació
del servei d’atenció i assistència a viatgers
amb mobilitat reduïda Atendo a les estacions de rodalia de Barcelona

Proposta de resolució sobre la no-implantació de la tercera línia de P3 a l’Escola La Sèquia, de Manresa (Bages), i sobre l’acceleració de la construcció dels centres educatius
pressupostats

Tram. 250-00054/09

Tram. 250-00077/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 8043).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 8043).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2011 al 23.03.2011).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2011 al 23.03.2011).

Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment
d’agents del Cos de Mossos d’Esquadra i
de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la instal·
lació d’oficines mòbils del Cos de Mossos
d’Esquadra i la vigilància dels mitjans públics de transport a les zones de gran afluència turística

Proposta de resolució sobre el projecte de
construcció del nou edifici de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
Tram. 250-00078/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00055/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 8043).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 8043).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2011 al 23.03.2011).
Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2011.

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2011 al 23.03.2011).
Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2011.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris de
les comarques de l’Alt Pirineu, l’Aran i el Solsonès
Tram. 250-00079/09

Núm. 40

Proposta de resolució sobre el millorament
de les comunicacions entre Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) amb l’increment del nombre de trens de la línia 4 de
rodalia
Tram. 250-00082/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 8043).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2011 al 23.03.2011).
Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2011.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7962)
i Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 8043).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2011 al 23.03.2011).
Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2011.

Proposta de resolució sobre l’establiment
de mesures per a evitar el problemes entre
els veïns del barri de l’Havana i els residents
del centre de menors La Ribera, de Mataró
(Maresme)

Proposta de resolució sobre les companyies
aèries i la gestió de l’aeroport de Girona

Tram. 250-00080/09

Tram. 250-00105/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 8043).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2011 al 23.03.2011).

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Proposta de resolució sobre la revisió de la
delimitació de les zones de protecció especial per als ocells que afecten els regadius
del canal Segarra-Garrigues

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tram. 250-00081/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 8043).

Proposta de resolució sobre la disponibilitat
d’un institut escola a Sant Jaume d’Enveja
(Montsià) per al curs 2011-2012
Tram. 250-00106/09

Tramesa a la Comissió

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.03.2011 al 23.03.2011).
Finiment del termini: 24.03.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 18.03.2011.

3.10.25.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Núm. 40

Proposta de resolució sobre el projecte del
nou institut de Segur de Calafell (Baix Penedès)
Tram. 250-00109/09

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Proposta de resolució sobre el projecte de
construcció d’un nou hospital a Vilanova i la
Geltrú (Garraf)
Tram. 250-00107/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Comissió competent: Comissió de Salut.

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Proposta de resolució sobre el condicionament del tram del congost de Tresponts de
la carretera C-14 entre Organyà i Montan de
Tost
Tram. 250-00110/09

Tramesa a la Comissió

Proposta de resolució sobre la creació
d’una aula activa del Servei d’Ocupació de
Catalunya a Vic (Osona)

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Tram. 250-00108/09

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Proposta de resolució sobre la negociació
amb les empreses de creuers que arriben al
port de Barcelona per a promocionar el turisme més enllà de la ciutat de Barcelona
Tram. 250-00111/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Núm. 40

Proposta de resolució sobre la substitució
de la central tèrmica de Cubelles (Garraf)
per una de cicle combinat i sobre el canvi
d’emplaçament actual
Tram. 250-00114/09

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Proposta de resolució sobre la implantació
de trens adaptats per a persones amb mobilitat reduïda al servei de rodalia i regional
Tram. 250-00112/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Proposta de resolució sobre la concessió de
la gestió dels habitatges públics pels ajuntaments que ho sol·licitin
Tram. 250-00115/09

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Proposta de resolució sobre el millorament
del transport públic entre Vilafranca del Penedès i Tarragona
Tram. 250-00113/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 30/2010, de vegueries, per
a la creació de la vegueria de les Terres de
l’Ebre
Tram. 250-00116/09

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Núm. 40

Proposta de resolució sobre el millorament
del servei de transport de viatgers per carretera entre Vilafranca del Penedès i Tarragona
Tram. 250-00119/09

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Proposta de resolució sobre l’ocupació de
les places vacants dels òrgans judicials

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Tram. 250-00117/09

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Proposta de resolució sobre el desplegament i la dotació pressupostària del Pla de
transports de viatgers de Catalunya 20082012

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tram. 250-00120/09

Tramesa a la Comissió
Proposta de resolució sobre la mobilitat al
Maresme
Tram. 250-00118/09

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Proposta de resolució sobre el desplegament i la reserva pressupostària de la Llei
3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics
Tram. 250-00121/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Núm. 40

Proposta de resolució sobre el projecte de
construcció i l’execució de les obres de l’Escola Sa Forcanera, de Blanes (Selva)
Tram. 250-00124/09

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Proposta de resolució sobre el desplegament i la reserva pressupostària de la Llei
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 250-00122/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Proposta de resolució sobre la inclusió d’un
estudi relatiu al suport a la independència
de Catalunya en un referèndum d’autodeterminació al Pla anual de treball del Centre
d’Estudis d’Opinió
Tram. 250-00125/09

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Proposta de resolució sobre la nova regulació de les caixes d’estalvi

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Tram. 250-00123/09

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Proposta de resolució sobre les mesures
per a poder veure les televisions autonòmiques públiques a tot l’Estat
Tram. 250-00126/09

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

3.10.25.

Tramitacions en curs

16

21 de març de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Núm. 40

Proposta de resolució sobre la presentació
d’un projecte de llei de creació de cossos de
funcionaris de l’Administració de justícia dependents de la Generalitat
Tram. 250-00129/09

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Proposta de resolució sobre les actuacions
per a fer complir a l’Ajuntament de Martorell la resolució del 12 de gener de 2010 de
l’Agència Catalana de l’Aigua i sobre l’execució de les obres de restauració de la llera del
riu Anoia
Tram. 250-00127/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Proposta de resolució sobre la dotació
d’equips multidisciplinaris als centres de
menors
Tram. 250-00130/09

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció
de l’institut escola de Caldes de Montbui
(Vallès Oriental)

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tram. 250-00128/09

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00131/09

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

3.10.25.

Proposta de resolució sobre el desplegament de l’article 108 de l’Estatut i sobre les
indemnitzacions que perceben els jutges de
pau
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Núm. 40

Proposta de resolució sobre l’increment de
mitjans per als casos de violència masclista
i sobre la creació de jutjats de violència sobre la dona a Tarragona i Figueres
Tram. 250-00134/09

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Proposta de resolució sobre el compliment
de la Resolució 371/VIII, sobre la reforma
dels preceptes sobre la propietat horitzontal
del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
Tram. 250-00132/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Proposta de resolució sobre l’increment del
nombre de metges forenses i sobre llur formació
Tram. 250-00135/09

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
Proposta de resolució sobre l’increment
dels recursos destinats al torn d’ofici
Tram. 250-00133/09

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Proposta de resolució sobre l’augment dels
efectius dels Mossos d’Esquadra amb la
promoció del 2011
Tram. 250-00136/09

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Núm. 40

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament de la part nova de l’Hospital
de Sant Bernabé, de Berga
Tram. 250-00139/09

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
Proposta de resolució sobre l’adjudicació
de les obres de la carretera N-2 entre Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella
Tram. 250-00137/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Proposta de resolució sobre el reinici del
procés d’adjudicació de les obres per a la
construcció de la residència i centre de dia
Sabadell Parc Central
Tram. 250-00140/09

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Proposta de resolució sobre el traspàs dels
acolliments familiars a la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
Tram. 250-00138/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Proposta de resolució sobre el suport als
comitès d’empresa de Derbi, Valeo, Ficosa i
Yamaha en les negociacions per a la defensa del manteniment dels llocs de treball
Tram. 250-00141/09

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Núm. 40

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

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea.
Proposta de resolució sobre el garantiment
dels recursos materials i personals a l’Escola Pontons (Alt Penedès) i sobre l’ampliació
de la plantilla del centre
Tram. 250-00142/09

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

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

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Proposta de resolució sobre la constitució
d’un grup de treball integrat per representants de la Generalitat, dels grups parlamentaris i de persones expertes per a analitzar les propostes polítiques i jurídiques
relatives a les actuacions arran de la sentència del Tribunal Constitucional contrària
a l’Estatut

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Tram. 250-00143/09

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
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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 repòs i de vacances de Tarragona per a activitats socioculturals

Núm. 40

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tram. 250-00146/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
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

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tram. 250-00147/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Proposta de resolució sobre la no-aplicació
de la reducció de personal a la residència
La Mercè, de Tarragona

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tram. 250-00148/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i
Immigració.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
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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

Núm. 40

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

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

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre els plans directors urbanístics del sistema costaner
Tram. 250-00152/09

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

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

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Tramesa a la Comissió

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

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

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

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
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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

Núm. 40

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

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

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Tramesa a la Comissió

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

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

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

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

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

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea.

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

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

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
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Proposta de resolució sobre la inclusió de la
informació complementària dels senyals de
trànsit en català i en castellà
Tram. 250-00161/09

Núm. 40

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
Proposta de resolució sobre la construcció
d’una rotonda del carrer del Molí, a Flix (Ribera d’Ebre)

Termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00164/09

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
Proposta de resolució sobre el desdoblament de l’eix viari entre Tàrrega, Balaguer i
Alfarràs, a les carreteres C-53 i C-26

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Tram. 250-00162/09

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
Proposta de resolució sobre la descongestió dels jutjats socials a Tarragona
Tram. 250-00165/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre l’assignació
d’un vehicle d’assistència mèdica d’intervenció ràpida a Ponts (Noguera)
Tram. 250-00163/09

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
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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

Núm. 40

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

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

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes
Proposta de resolució sobre el manteniment
de les obres de construcció, reforma i millora dels hospitals públics

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Tram. 250-00167/09

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Proposta de resolució sobre el finançament
de les obres de construcció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tram. 250-00168/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
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Proposta de resolució sobre l’Escola del
Bruc (Anoia)
Tram. 250-00171/09

Tramesa a la Comissió

Núm. 40

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

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solidaritat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Termini de presentació d’esmenes

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Proposta de resolució sobre el doble poliesportiu del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00172/09

Proposta de resolució sobre el sistema
d’accés a la universitat

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Tram. 250-00175/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Termini de presentació d’esmenes

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Proposta de resolució sobre el programa
«La sardana a l’escola»

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Tram. 250-00173/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

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

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

3.10.25.

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Núm. 40

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

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
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

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

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

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
Proposta de resolució sobre la continuïtat
dels ajuts relatius al planejament urbanístic
iniciat el 2004
Tram. 250-00178/09

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Tramesa a la Comissió

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
Proposta de resolució sobre la no-col·labo
ració amb el règim dictatorial de Guinea
Equatorial

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Tram. 250-00181/09

Tramesa a la Comissió

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solidaritat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

3.10.25.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Núm. 40

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

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.
Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Tramesa a la Comissió

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

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

Tramesa a la Comissió
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

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Tram. 250-00183/09

Tramesa a la Comissió

Termini de presentació d’esmenes

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).
Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011.
3.10.25.
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Termini de presentació d’esmenes

Núm. 40

Termini: 7 dies hàbils (del 22.03.2011 al 30.03.2011).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Finiment del termini: 31.03.2011, 9:30 hores.

Proposta de resolució

Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Acceptar i complir les sol·licituds de l’Ajuntament de
Manresa i la comunitat educativa de la ciutat.

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a Manresa (Bages)
Tram. 250-00187/09

2. No ampliar l’oferta de P3 a l’Escola La Sèquia i accelerar els processos de construcció de les dues noves escoles de primària de la ciutat i del definitiu IES Cal Gravat.
Palau del Parlament, 9 de març de 2011

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7153 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’inici d’una in
vestigació interna a GISA

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, diputada 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 Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Tram. 250-00188/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 7173 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Exposició de motius

A la Mesa del Parlament

La ciutat de Manresa ha experiment en els darrers anys
un fort creixement demogràfic que ha provocat l’augment considerable de demanda en l’escolarització dels
nens i nenes. En aquest sentit, i com a solució a aquest
creixement del nombre de nens i nenes a escolaritzar els
anteriors governs de la Generalitat van preveure la construcció de diversos nous centres educatius de Manresa.

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamentario Ciutadans (C’s), y Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 145 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente propuesta de resolución.

Transitòriament aquest creixement escolar ha hagut de
ser suportat pels centres ja existents. És el cas de l’Escola La Sèquia, a la que es preveu l’obertura d’una nova
línia de P3, la tercera, que s’encabiria dins de mòduls
prefabricats.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar una investigación interna dentro de la empresa pública GISA con el fin de poder informar en sede
parlamentaria de las conclusiones de esa investigación y
las informaciones obtenidas durante sus trabajos.

Davant la ja situació de massificació que viu l’Escola La
Sèquia, i davant la manca d’espais adequats i preparats
per ampliar els grups de P3, la comunitat educativa del
centre hi ha reaccionat contràriament. Aquest posicionament ha estat recolzat i compartit per l’Ajuntament de
Manresa que, en el Ple celebrat el passat 17 de gener, va
aprovar per unanimitat de tots els grups una moció en
la que es rebutjava l’obertura d’un tercer grup de P3 a
l’Escola La Sèquia.

Palau del Parlament, 9 de marzo de 2011

Propuesta de resolución

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

La mateixa moció aprovada per l’Ajuntament sol·licitava
al Departament a, que com a solució a aquesta massificació, i complint amb les previsions i acords presos anteriorment acceleri els processos de construcció de noves
escoles a la ciutat de Manresa, com l’Escola La Flama,
amb projecte aprovat, i l’Escola Valldaura. Tanmateix
cal considerar que l’anterior govern català es va comprometre a construir el definitiu IES Cal Gravat.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la modificació
del Reial decret 775/1997, sobre el règim jurídic d’homologació dels serveis i societats
de taxació
Tram. 250-00189/09

Núm. 40

Proposta de resolució sobre la quarta convocatòria del Pla d’ajuts 2011-2013 per al
compliment dels objectius del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal de les Terres
de l’Ebre
Tram. 250-00190/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 7178 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 7179 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Aragonès i Garcia, 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 proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Coneixement.

Exposició de motius
La crisi immobiliària generada a partir del 2007 ha posat
de relleu les mancances existents en la valoració del risc inherent a les operacions hipotecàries. L’excés de crèdit concedit per les entitats financeres va ser un dels factors que,
juntament amb l’especulació sobre el sòl i sobre els immobles i l’augment de la renda familiar, va propiciar un cercle
viciós d’increment del preu de venda dels habitatges.
Les taxacions efectuades sobre els habitatges que constituïen la garantia del préstec marcaven el valor esperat
de l’immoble. La pràctica generada en les taxacions dels
immobles generava que cada entitat financera utilitzés
alguna societat de taxació de referència, amb la qual la
normativa no impedia la utilització dels seus serveis encara que participés del seu capital social.
La situació de crisi ha de ser aprofitada per establir un mercat financer i immobiliari més transparent, obert i eficient,
en què la informació no estigui condicionada per les vinculacions que les entitats financeres i les societats de taxació
poden tenir entre elles. Per aquesta raó, és fonamental establir un nou règim que permeti la independència de les actuacions d’ambdós tipus d’entitats, a través de la prohibició
de la vinculació de qualsevol tipus en el capital social d’una
societat de taxació per part d’una entitat financera.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a plantejar davant el Govern de l’Estat la modificació del Real Decret 775/1997, de 30 de maig, de Règim
Jurídic d’Homologació dels Serveis i Societats de Taxació, per tal que les entitats de taxació no puguin valorar
els immobles que constitueixin garantia de préstecs atorgats pels seus accionistes
Palau del Parlament, 9 de març de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

3.10.25.

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Sergi de los Ríos
Martínez, diputat 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 per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost.

Exposició de motius
El Govern de la Generalitat va aprovar per l’Acord de
22 de gener de 2008 el Pla d’iniciatives de dinamització comarcal (IDC) per tal d’afavorir la vertebració del
territori, compensar les desigualtats, i potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori. Fins la
convocatòria de 2010 només la Terra Alta formava part
del pla d’ajuts IDC, juntament amb l’Anoia, el Ripollès i
el Pallars Jussà; però degut a la situació econòmica que
patien la resta de comarques de les Terres de l’Ebre, i per
tal d’estimular la seva reactivació econòmica, el govern
va incloure també el Baix Ebre, Montsià i Ribera d’Ebre.
El 26 de juliol de 2010, en la tercera convocatòria del
Pla d’ajuts (IDC) 2008-2010, per es beneficià al conjunt de les Terres de l’Ebre en més de 6,6 milions tant
en subvencions com en crèdits a interès zero. La distribució dels ajuts es concretava en més d’1,7 milions en
subvencions a 50 empreses de les quatre comarques i a
2 projectes de foment del teixit empresarial del Consell
Comarcal del Baix Ebre; i amb crèdits en condicions favorables per valor de més de 5 milions a 43 d’aquestes
empreses. Aquest ajuts van fer possible la creació de 107
nous llocs de treball a les comarques ebrenques a més de
crear noves línies de producció, modernitzar la maquinària i consolidar-se en l’àmbit de l’exportació,.
Finalitzat el període del Pla d’ajuts (IDC) 2008-2010 i
davant la importància i necessitat del mateix per la reactivació econòmica del teixit empresarial i industrial de
les Terres de l’Ebre.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que davant la situació de crisi econòmica que pateixen les Terres de l’Ebre, agreujada darrerament, faci
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la quarta convocatòria del Pla d’ajuts corresponent al període 2011-2013, tot garantit com a mínim les dotacions
pressupostàries de la convocatòria anterior 2008-2010,
que permeti el compliment dels objectius del Pla d’Iniciatives de Dinamització Comarcal (IDC) de les Terres
de l’Ebre.

Proposta de resolució sobre el nomenament
de la persona responsable del Programa per
a les persones lesbianes, gais, transsexuals
i bisexuals
Tram. 250-00192/09

Presentació

Palau del Parlament, 8 de març de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Núm. 40

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 7185 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament

Tram. 250-00191/09

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 següent proposta de resolució.

Presentació

Exposició de motius

Proposta de resolució sobre el Pla interdepartamental per a la no-discriminació de les
persones homosexuals i transsexuals

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 7182 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

El Govern de la Generalitat va crear per acord de Govern
el 28 de juny de 2005 el Programa per a les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTB) amb l’objectiu de treballar per la plena normalitat i visibilitat del
fet homosexual, transsexual i bisexual.

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 següent proposta de resolució.

Exposició de motius
El 5 de setembre de 2006 el Govern va aprovar el Pla
interdepartamental per a la no-discriminació de persones homosexuals i transsexuals 2007-2010. Aquest document proposa les línies mestres d’actuació que ha seguit
el Govern aquests últims anys per reforçar els drets de
ciutadania de les persones LGTB.
El Pla 2007-2010, pioner a la UE pel seu abast i àmbit
d’aplicació i que va recollir per primera vegada a l’Estat espanyol polítiques específiques per a les persones
LGTB, ha acomplert el seu termini de desplegament.
L’avaluació del Pla es va presentar al Consell Nacional
de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals el 15 de desembre de 2010.

Les funcions del Programa són principalment promoure
el disseny, la creació i el desplegament del Pla interdepartamental per a la no-discriminació de les persones
homosexuals i transsexuals; orientar i donar criteris als
treballs i textos vinculats al Pla; proposar les prospeccions i els estudis necessaris per al bon coneixement de
la realitat i d’aquesta manera fer més efectiu el disseny i
el posterior desplegament del Pla; establir les relacions
amb els departaments de l’Administració de la Generalitat, amb el Parlament de Catalunya i amb altres institucions i organismes públics i privats per garantir un
desplegament eficaç del Pla; proposar i coordinar els treballs de caràcter tècnic i administratiu necessaris per al
funcionament del Programa; impulsar la presència institucional del Govern de la Generalitat en l’àmbit LGTB i
treballar perquè les polítiques LGTB del Govern esdevinguin un referent internacional.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució

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

El Parlament insta el Govern a nomenar el nou o nova
responsable del Programa per a les persones lesbianes,
gais, transsexuals i bisexuals (LGTB) per tal de continuar treballant des del lideratge transversal del Govern
per la plena normalitat i visibilitat del fet homosexual,
transsexual i bisexual.

Proposta de resolució

Palau del Parlament, 10 de març de 2011

El Parlament insta el Govern a elaborar, debatre i aprovar el Pla interdepartamental per a la no-discriminació
de persones homosexuals i transsexuals 2011-2014.

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

El Parlament insta el Govern a elaborar, debatre i aprovar el Pla interdepartamental per a la no discriminació
de persones homosexuals i transsexuals 2011-2014.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’execució de
les obres de la nova escola del barri Gòtic
de Barcelona

Núm. 40

Proposta de resolució sobre l’execució de
les obres de l’Escola Fluvià de Barcelona
Tram. 250-00194/09

Tram. 250-00193/09

Presentació
Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7203 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu 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 Parlament, presenta la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
varen aprovar conjuntament un Mapa d’Ensenyaments
Obligatoris de la Ciutat de Barcelona el 10 de maig de
2006.
El mateix Ajuntament i la Generalitat de Catalunya varen signar també el Pla d’equipaments educatius 20082011, de construcció, rehabilitació i millora de centres
educatius públics, a Barcelona, el 24 de gener de 2008,
que comprometia la construcció de 12 nous centres educatius (3 de substitució) 17 altres equipaments educatius
i la realització d’obres de reforma ampliació i millora
(RAM) a 325 centres educatius.
Aquest Pla estableix una inversió conjunta de 411 milions d’euros, essent 150 milions de part de l’Ajuntament i
261 de part de la Generalitat de Catalunya.
En aquests moments la inversió per part de l’Ajuntament
de Barcelona ja ha estat realitzada amb escreix i cal recordar que la construcció de noves escoles i instituts ha
de ser finançada per la Generalitat de Catalunya.
En aquests moments, a més a més, les obres d’execució
de l’obra que ja s’havien iniciat en alguns centres educatius s’han vist paralitzades.
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 a garantir
l’execució de les obres del nou CEIP del Gòtic i informi
a la comunitat educativa del centre i a l’Ajuntament de
Barcelona, del nou termini previst de finalització de les
obres.
Palau del Parlament, 8 de març de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

3.10.25.

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7204 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Dolors Camats Luis, portaveu 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 Parlament, presenta la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
varen aprovar conjuntament un Mapa d’Ensenyaments
Obligatoris de la Ciutat de Barcelona el 10 de maig de
2006.
El mateix Ajuntament i la Generalitat de Catalunya varen signar també el Pla d’equipaments educatius 20082011, de construcció, rehabilitació i millora de centres
educatius públics, a Barcelona, el 24 de gener de 2008,
que comprometia la construcció de 12 nous centres educatius (3 de substitució) 17 altres equipaments educatius
i la realització d’obres de reforma ampliació i millora
(RAM) a 325 centres educatius.
Aquest Pla estableix una inversió conjunta de 411 milions d’euros, essent 150 milions de part de l’Ajuntament i
261 de part de la Generalitat de Catalunya.
En aquests moments la inversió per part de l’Ajuntament
de Barcelona ja ha estat realitzada amb escreix i cal recordar que la construcció de noves escoles i instituts ha
de ser finançada per la Generalitat de Catalunya.
En aquests moments, a més a més, les obres d’execució
de l’obra que ja s’havien iniciat en alguns centres educatius s’han vist paralitzades.
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 Generalitat a garantir l’execució de les obres de l’Escola Fluvià i a informar a la comunitat educativa del centre i a
l’Ajuntament, del nou termini previst de finalització de
les obres.
Palau del Parlament, 8 de març de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre l’execució de
les obres de l’Institut Pere IV de Barcelona

Proposta de resolució sobre l’execució de les
obres de l’Escola Mediterrània de Barcelona

Tram. 250-00195/09

Tram. 250-00196/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7205 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7206 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu 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 Parlament, presenta la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Dolors Camats Luis, portaveu 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 Parlament, presenta la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Exposició de motius

L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
varen aprovar conjuntament un Mapa d’Ensenyaments
Obligatoris de la Ciutat de Barcelona el 10 de maig de
2006.

L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
varen aprovar conjuntament un Mapa d’Ensenyaments
Obligatoris de la Ciutat de Barcelona el 10 de maig de 2006.

El mateix Ajuntament i la Generalitat de Catalunya varen signar també el Pla d’equipaments educatius 20082011, de construcció, rehabilitació i millora de centres
educatius públics, a Barcelona, el 24 de gener de 2008,
que comprometia la construcció de 12 nous centres educatius (3 de substitució) 17 altres equipaments educatius
i la realització d’obres de reforma ampliació i millora
(RAM) a 325 centres educatius.
Aquest Pla estableix una inversió conjunta de 411 milions d’euros, essent 150 milions de part de l’Ajuntament i
261 de part de la Generalitat de Catalunya.
En aquests moments la inversió per part de l’Ajuntament
de Barcelona ja ha estat realitzada amb escreix i cal recordar que la construcció de noves escoles i instituts ha
de ser finançada per la Generalitat de Catalunya.
En aquests moments, a més a més, les obres d’execució
de l’obra que ja s’havien iniciat en alguns centres educatius s’han vist paralitzades.
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 a garantir
l’execució de les obres de l’Institut Pere IV i a informar
a la comunitat educativa del centre i a l’Ajuntament, del
nou termini previst de finalització de les obres.
Palau del Parlament, 8 de març de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

El mateix Ajuntament i la Generalitat de Catalunya varen signar també el Pla d’equipaments educatius 20082011, de construcció, rehabilitació i millora de centres
educatius públics, a Barcelona, el 24 de gener de 2008,
que comprometia la construcció de 12 nous centres educatius (3 de substitució) 17 altres equipaments educatius
i la realització d’obres de reforma ampliació i millora
(RAM) a 325 centres educatius.
Aquest Pla estableix una inversió conjunta de 411 milions d’euros, essent 150 milions de part de l’Ajuntament i
261 de part de la Generalitat de Catalunya.
En aquests moments la inversió per part de l’Ajuntament
de Barcelona ja ha estat realitzada amb escreix i cal recordar que la construcció de noves escoles i instituts ha
de ser finançada per la Generalitat de Catalunya.
L’alarma provocada pels anuncis de retallades i aturades
en la inversió per part del Govern de la Generalitat, i en
particular de la Consellera d’Ensenyament, han alarmat
a la comunitat educativa de molts centres amb obres pendents d’execució i al propi Ajuntament que ja ha realitzat
la cessió de solars, la inversió necessària i la planificació
de la rehabilitació i construcció de centres, de conformitat amb la pròpia Generalitat.
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 a garantir el
finançament i l’inici de les obres de l’Escola Mediterrània i a informar a la comunitat educativa del centre i a
l’Ajuntament de Barcelona el calendari previst de finalització de les obres i de funcionament del nou centre.
Palau del Parlament, 8 de març de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el finançament
i l’inici de les obres de l’Institut Fabra i Coats, de Barcelona

Proposta de resolució sobre el finançament
i l’inici de les obres de l’Institut Viladomat,
de Barcelona

Tram. 250-00197/09

Tram. 250-00198/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7207 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7208 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu 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 Parlament, presenta la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Dolors Camats Luis, portaveu 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 Parlament, presenta la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Exposició de motius

L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
varen aprovar conjuntament un Mapa d’Ensenyaments
Obligatoris de la Ciutat de Barcelona el 10 de maig de 2006.

L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
varen aprovar conjuntament un Mapa d’Ensenyaments
Obligatoris de la Ciutat de Barcelona el 10 de maig de 2006.

El mateix Ajuntament i la Generalitat de Catalunya varen signar també el Pla d’equipaments educatius 20082011, de construcció, rehabilitació i millora de centres
educatius públics, a Barcelona, el 24 de gener de 2008,
que comprometia la construcció de 12 nous centres educatius (3 de substitució) 17 altres equipaments educatius
i la realització d’obres de reforma ampliació i millora
(RAM) a 325 centres educatius.

El mateix Ajuntament i la Generalitat de Catalunya varen signar també el Pla d’equipaments educatius 20082011, de construcció, rehabilitació i millora de centres
educatius públics, a Barcelona, el 24 de gener de 2008,
que comprometia la construcció de 12 nous centres educatius (3 de substitució) 17 altres equipaments educatius
i la realització d’obres de reforma ampliació i millora
(RAM) a 325 centres educatius.

Aquest Pla estableix una inversió conjunta de 411 milions d’euros, essent 150 milions de part de l’Ajuntament i
261 de part de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Pla estableix una inversió conjunta de 411 milions d’euros, essent 150 milions de part de l’Ajuntament i
261 de part de la Generalitat de Catalunya.

En aquests moments la inversió per part de l’Ajuntament
de Barcelona ja ha estat realitzada amb escreix i cal recordar que la construcció de noves escoles i instituts ha
de ser finançada per la Generalitat de Catalunya.

En aquests moments la inversió per part de l’Ajuntament
de Barcelona ja ha estat realitzada amb escreix i cal recordar que la construcció de noves escoles i instituts ha
de ser finançada per la Generalitat de Catalunya.

L’alarma provocada pels anuncis de retallades i aturades
en la inversió per part del Govern de la Generalitat, i en
particular de la Consellera d’Ensenyament, han alarmat
a la comunitat educativa de molts centres amb obres pendents d’execució i al propi Ajuntament que ja ha realitzat
la cessió de solars, la inversió necessària i la planificació
de la rehabilitació i construcció de centres, de conformitat amb la pròpia Generalitat.

L’alarma provocada pels anuncis de retallades i aturades
en la inversió per part del Govern de la Generalitat, i en
particular de la Consellera d’Ensenyament, han alarmat
a la comunitat educativa de molts centres amb obres pendents d’execució i al propi Ajuntament que ja ha realitzat
la cessió de solars, la inversió necessària i la planificació
de la rehabilitació i construcció de centres, de conformitat amb la pròpia Generalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el
finançament i l’inici de les obres de l’Institut Fabra i Coats i a informar a la comunitat educativa i a l’Ajuntament
de Barcelona del calendari previst de finalització de les
obres i de funcionament del nou centre.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el
finançament i l’inici de les obres de l’Institut Viladomat i
a informar a la comunitat educativa del centre i a l’Ajuntament de Barcelona del calendari previst de finalització
de les obres i de funcionament del nou centre.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el finançament
i l’inici de les obres de l’Institut Angeleta
Ferrer, de Barcelona

Proposta de resolució sobre el finançament
i l’inici de les obres de l’Institut Escola dels
Encants, de Barcelona

Tram. 250-00199/09

Tram. 250-00200/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7209 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7210 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu 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 Parlament, presenta la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Dolors Camats Luis, portaveu 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 Parlament, presenta la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Exposició de motius

L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
varen aprovar conjuntament un Mapa d’Ensenyaments
Obligatoris de la Ciutat de Barcelona el 10 de maig de 2006.

L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
varen aprovar conjuntament un Mapa d’Ensenyaments
Obligatoris de la Ciutat de Barcelona el 10 de maig de 2006.

El mateix Ajuntament i la Generalitat de Catalunya varen signar també el Pla d’equipaments educatius 20082011, de construcció, rehabilitació i millora de centres
educatius públics, a Barcelona, el 24 de gener de 2008,
que comprometia la construcció de 12 nous centres educatius (3 de substitució) 17 altres equipaments educatius
i la realització d’obres de reforma ampliació i millora
(RAM) a 325 centres educatius.

El mateix Ajuntament i la Generalitat de Catalunya varen signar també el Pla d’equipaments educatius 20082011, de construcció, rehabilitació i millora de centres
educatius públics, a Barcelona, el 24 de gener de 2008,
que comprometia la construcció de 12 nous centres educatius (3 de substitució) 17 altres equipaments educatius
i la realització d’obres de reforma ampliació i millora
(RAM) a 325 centres educatius.

Aquest Pla estableix una inversió conjunta de 411 milions d’euros, essent 150 milions de part de l’Ajuntament i
261 de part de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Pla estableix una inversió conjunta de 411 milions d’euros, essent 150 milions de part de l’Ajuntament i
261 de part de la Generalitat de Catalunya.

En aquests moments la inversió per part de l’Ajuntament
de Barcelona ja ha estat realitzada amb escreix i cal recordar que la construcció de noves escoles i instituts ha
de ser finançada per la Generalitat de Catalunya.

En aquests moments la inversió per part de l’Ajuntament
de Barcelona ja ha estat realitzada amb escreix i cal recordar que la construcció de noves escoles i instituts ha
de ser finançada per la Generalitat de Catalunya.

L’alarma provocada pels anuncis de retallades i aturades
en la inversió per part del Govern de la Generalitat, i en
particular de la Consellera d’Ensenyament, han alarmat
a la comunitat educativa de molts centres amb obres pendents d’execució i al propi Ajuntament que ja ha realitzat
la cessió de solars, la inversió necessària i la planificació
de la rehabilitació i construcció de centres, de conformitat amb la pròpia Generalitat.

L’alarma provocada pels anuncis de retallades i aturades
en la inversió per part del Govern de la Generalitat, i en
particular de la Consellera d’Ensenyament, han alarmat
a la comunitat educativa de molts centres amb obres pendents d’execució i al propi Ajuntament que ja ha realitzat
la cessió de solars, la inversió necessària i la planificació
de la rehabilitació i construcció de centres, de conformitat amb la pròpia Generalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el
finançament i l’inici de les obres de l’Institut Angeleta
Ferrer i a informar a la comunitat educativa del centre i
a l’Ajuntament de Barcelona del calendari previst de finalització de les obres i de funcionament del nou centre.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el
finançament i l’inici de les obres de l’Institut-Escola dels
Encants i a informar a la comunitat educativa i a l’Ajuntament de Barcelona del calendari previst de finalització
de les obres i de funcionament del nou centre.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre el finançament
i l’inici de les obres de l’Institut Vallcarca, de
Barcelona
Tram. 250-00201/09
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finalització de les obres i de funcionament del nou
centre.
Palau del Parlament, 8 de març de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7211 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Proposta de resolució sobre el projecte de
construcció de l’Escola Univers, al barri de
Gràcia de Barcelona

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu 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 Parlament, presenta la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
varen aprovar conjuntament un Mapa d’Ensenyaments
Obligatoris de la Ciutat de Barcelona el 10 de maig de
2006.
El mateix Ajuntament i la Generalitat de Catalunya varen signar també el Pla d’equipaments educatius 20082011, de construcció, rehabilitació i millora de centres
educatius públics, a Barcelona, el 24 de gener de 2008,
que comprometia la construcció de 12 nous centres educatius (3 de substitució) 17 altres equipaments educatius
i la realització d’obres de reforma ampliació i millora
(RAM) a 325 centres educatius.
Aquest Pla estableix una inversió conjunta de 411 milions d’euros, essent 150 milions de part de l’Ajuntament i
261 de part de la Generalitat de Catalunya.
En aquests moments la inversió per part de l’Ajuntament de Barcelona ja ha estat realitzada amb escreix
i cal recordar que la construcció de noves escoles i
instituts ha de ser finançada per la Generalitat de Catalunya.
L’alarma provocada pels anuncis de retallades i aturades
en la inversió per part del Govern de la Generalitat, i en
particular de la Consellera d’Ensenyament, han alarmat
a la comunitat educativa de molts centres amb obres pendents d’execució i al propi Ajuntament que ja ha realitzat
la cessió de solars, la inversió necessària i la planificació
de la rehabilitació i construcció de centres, de conformitat amb la pròpia Generalitat.
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 a garantir
el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Vallcarca i a informar a la comunitat educativa de l’actual SES Bosch i Gimpera, que s’hi ha de traslladar, i
a l’Ajuntament de Barcelona del calendari previst de
3.10.25.

Tram. 250-00202/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7212 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu 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 Parlament, presenta la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
varen aprovar conjuntament un Mapa d’Ensenyaments
Obligatoris de la Ciutat de Barcelona el 10 de maig de
2006.
El mateix Ajuntament i la Generalitat de Catalunya varen signar també el Pla d’equipaments educatius 20082011, de construcció, rehabilitació i millora de centres
educatius públics, a Barcelona, el 24 de gener de 2008,
que comprometia la construcció de 12 nous centres educatius (3 de substitució) 17 altres equipaments educatius
i la realització d’obres de reforma ampliació i millora
(RAM) a 325 centres educatius.
Aquest Pla estableix una inversió conjunta de 411 milions d’euros, essent 150 milions de part de l’Ajuntament i
261 de part de la Generalitat de Catalunya.
En aquests moments la inversió per part de l’Ajuntament
de Barcelona ja ha estat realitzada amb escreix i cal recordar que la construcció de noves escoles i instituts ha
de ser finançada per la Generalitat de Catalunya.
L’alarma provocada pels anuncis de retallades i aturades
en la inversió per part del Govern de la Generalitat, i en
particular de la Consellera d’Ensenyament, han alarmat
a la comunitat educativa de molts centres amb obres pendents d’execució i al propi Ajuntament que ja ha realitzat
la cessió de solars, la inversió necessària i la planificació
de la rehabilitació i construcció de centres, de conformitat amb la pròpia Generalitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a respectar
els convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona per
l’elaboració del projecte executiu de l’Escola Univers,
del barri de Gràcia, així com el conveni de finançament
per la construcció del centre i a informar a la comunitat
educativa i a l’Ajuntament de Barcelona, del calendari
previst de funcionament del nou centre.

Núm. 40

la cessió de solars, la inversió necessària i la planificació
de la rehabilitació i construcció de centres, de conformitat amb la pròpia Generalitat.
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 a respectar
els convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona per
l’elaboració del projecte executiu de l’Escola Can Fabra,
així com el conveni de finançament per la construcció del centre i a informar a la comunitat educativa i a
l’Ajuntament de Barcelona del calendari previst de funcionament del nou centre.

Palau del Parlament, 8 de març de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el projecte de
construcció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 250-00203/09

Palau del Parlament, 8 de març de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7213 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Proposta de resolució sobre el projecte de
construcció de l’Escola Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00204/09

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu 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 Parlament, presenta la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
varen aprovar conjuntament un Mapa d’Ensenyaments
Obligatoris de la Ciutat de Barcelona el 10 de maig de
2006.
El mateix Ajuntament i la Generalitat de Catalunya varen signar també el Pla d’equipaments educatius 20082011, de construcció, rehabilitació i millora de centres
educatius públics, a Barcelona, el 24 de gener de 2008,
que comprometia la construcció de 12 nous centres educatius (3 de substitució) 17 altres equipaments educatius
i la realització d’obres de reforma ampliació i millora
(RAM) a 325 centres educatius.
Aquest Pla estableix una inversió conjunta de 411 milions d’euros, essent 150 milions de part de l’Ajuntament i
261 de part de la Generalitat de Catalunya.
En aquests moments la inversió per part de l’Ajuntament
de Barcelona ja ha estat realitzada amb escreix i cal recordar que la construcció de noves escoles i instituts ha
de ser finançada per la Generalitat de Catalunya.
L’alarma provocada pels anuncis de retallades i aturades
en la inversió per part del Govern de la Generalitat i en
particular de la Consellera d’Ensenyament han alarmat a
la comunitat educativa de molts centres amb obres pendents d’execució i al propi Ajuntament que ja ha realitzat
3.10.25.

Fascicle segon

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7214 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu 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 Parlament, presenta la proposta
de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
varen aprovar conjuntament un Mapa d’Ensenyaments
Obligatoris de la Ciutat de Barcelona el 10 de maig de
2006.
El mateix Ajuntament i la Generalitat de Catalunya varen signar també el Pla d’equipaments educatius 20082011, de construcció, rehabilitació i millora de centres
educatius públics, a Barcelona, el 24 de gener de 2008,
que comprometia la construcció de 12 nous centres educatius (3 de substitució) 17 altres equipaments educatius
i la realització d’obres de reforma ampliació i millora
(RAM) a 325 centres educatius.
Aquest Pla estableix una inversió conjunta de 411 milions d’euros, essent 150 milions de part de l’Ajuntament i
261 de part de la Generalitat de Catalunya.
En aquests moments la inversió per part de l’Ajuntament
de Barcelona ja ha estat realitzada amb escreix i cal re-
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cordar que la construcció de noves escoles i instituts ha
de ser finançada per la Generalitat de Catalunya.
L’alarma provocada pels anuncis de retallades i aturades
en la inversió per part del Govern de la Generalitat i en
particular de la Consellera d’Ensenyament han alarmat a
la comunitat educativa de molts centres amb obres pendents d’execució i al propi Ajuntament que ja ha realitzat
la cessió de solars, la inversió necessària i la planificació
de la rehabilitació i construcció de centres, de conformitat amb la pròpia Generalitat.
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 a respectar
els convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona per
l’elaboració del projecte executiu de l’Escola Sant Martí, així com el conveni de finançament per la construcció del centre i a informar a la comunitat educativa i a
l’Ajuntament de Barcelona del calendari previst de funcionament del nou centre.
Palau del Parlament, 8 de març de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

al seu traçat. Durant les dues darreres legislatures del
Parlament de Catalunya, el projecte ha avançat molt lentament.
La previsió inicial d’aquesta nova autovia era la d’una
via lliure de peatges, però el Govern va publicar en el
Diari Oficial de la Generalitat núm. 5414, del passat 6 de
juliol de 2009 el Decret 103/2009, de 30 de juny, pel qual
s’amplia l’encàrrec de gestió de l’Administració de la Generalitat de Catalunya a l’empresa pública TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, Societat Anònima.
En aquest decret, e Govern encarrega a l’empresa TABASA, l’actual concessionària dels Túnels de Vallvidrera, la construcció, conservació i explotació del desdoblament de la B-500 entre el Vallès Oriental i el Maresme i
dels seus accessos. En l’apartat 2 de l’annex del decret el
Govern autoritza a TABASA a percebre dels usuaris les
tarifes corresponents i a revisar-les anualment d’acord
amb el decret 465/2004 de fixació del règim de tarifes
i peatges de les autopistes i vies en règim de peatge de
titularitat de la Generalitat de Catalunya.
La implantació d’aquest nou peatge en la xarxa viària catalana per part del Govern de la Generalitat xoca amb la
política de reducció dels peatges anunciada pel Govern
i la demanda social majoritària de supressió i rescat de
peatges a la xarxa viària catalana.
Durant els llargs anys de pressió social per reduir els
peatges a Catalunya, únicament s’ha eliminat el peatge
de la B-30 a Sant Cugat del Vallès l’any 2000. Durant
aquests anys s’han aplicat descomptes per usuaris habituals que ara es plantegen revisar a la baixa.

Proposta de resolució sobre la modificació
del Decret 103/2009, relatiu a l’encàrrec de
gestió de la Generalitat a Tabasa, per a establir la gratuïtat de la carretera B-500 entre
el Maresme i el Vallès Oriental
Tram. 250-00205/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7281 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Aquest nou peatge a la B-500 afecta especialment als
ciutadans del Maresme i el Vallès Oriental. Uns ciutadans que són els que porten més anys pagant els peatges
i que en molts casos no disposen ni de vies alternatives,
ni d’un transport públic de qualitat per fer els seus desplaçaments per anar a la feina. En el cas del Maresme,
és especialment greu que quan es compleixen quaranta
anys de la instal·lació del peatge de Vilassar de Mar el
Govern decideixi crear un nou peatge pels usuaris de
la comarca que afecta especialment a la seva mobilitat
obligada.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Josep Llobet Navarro, diputat, M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada,
Santiago Rodríguez Serra, 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 proposta de resolució següent per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i
Sostenibilitat.

Exposició de motius
La carretera B-500 entre Mollet del Vallès i Badalona ha
de ser una via de connexió alternativa entre el Maresme i
el Barcelonès Nord amb el Vallès que permeti evitar dos
punts de la xarxa viària altament congestionats: el nus de
la Trinitat per una banda i la C-60 per l’altre banda.
Aquesta via pateix un llarg endarreriment fruit del desacord dins l’anterior Govern de la Generalitat en relació
3.10.25.

Núm. 40

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a modificar el 103/2009, de 30 de juny, pel qual
s’amplia l’encàrrec de gestió de l’Administració de la Generalitat de Catalunya a l’empresa pública TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, Societat Anònima
en el que s’estableix el règim de peatge de pagament pels
usuaris pel desdoblament de la carretera B-500 entre el
Maresme i el Vallès Oriental, per tal de que aquesta via
sigui lliure de peatges per a tots els usuaris.
Palau del Parlament, 9 de març de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Josep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC; M. Dolors
Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; Santiago
Rodríguez Serra, diputat del GP del PPC
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Proposta de resolució sobre l’increment
de recursos per a corregir el dèficit històric
d’inversions en infraestructures de l’Estat a
Catalunya
Tram. 250-00206/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 7282 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Josep Llobet Navarro, diputat, M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada,
Santiago Rodríguez Serra, 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 proposta de resolució següent per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i
Sostenibilitat.

Exposició de motius
La Disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) estableix que la inversió de
l’Estat en infraestructures, exclòs els Fons de compensació interterritorial, s’ha d’equiparar a la participació relativa del producte interior brut (PIB) de Catalunya amb
relació al producte interior brut de l’Estat per un període
de set anys. Aquestes inversions poden emprar-se també
per a l’alliberament de peatges o la construcció d’autovies alternatives.
El Tribunal Constitucional, en la seva sentència sobre
l’EAC, en el seu fonament jurídic 138 va validar aquest
article en la interpretació de que no vincula a l’Estat en la
seva política d’inversions, ni pot limitar la llibertat de les
Corts Generals per decidir sobre l’existència i la quantia
de les inversions. Així s’ha demostrat en els pressupostos
de l’Estat en els darrers exercicis en que no s’ha donat
compliment a aquesta disposició.
La introducció d’aquesta disposició en l’EAC tenia per
objectiu pal·liar el dèficit històric d’inversions en infraestructures de l’Estat a Catalunya que només es va començar a corregir paulatinament a partir de l’any 1998.
Per donar compliment a la DA 3a de l’EAC, l’Administració General de l’Estat (AGE) i la Generalitat de Catalunya han signat en els darrers anys diversos convenis.
En aquests convenis l’Estat s’ha fet càrrec d’inversions
programades i pressupostades per la Generalitat de Catalunya i ha subvencionat les bonificacions en peatges de
concessió de la Generalitat.
El 15 de juliol de 2008 s’autoritzava el Conveni entre
l’Administració General de l’Estat i la Generalitat per a
la bonificació de peatges de concessió de la Generalitat
de Catalunya entre els anys 2007 i 2014. Això representava una aportació per part de l’Estat de 104,95 milions
que alhora era un estalvi de despesa del Govern de la
Generalitat.
El 5 d’octubre de 2009 es va signar un conveni entre el
Ministeri de Medi Ambient i els Departaments de Medi
Ambient i Habitatge i el d’Agricultura, Alimentació i Ac3.10.25.
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ció Rural i l’Agència Catalana de l’Aigua per al finançament d’infraestructures del cicle integral de l’aigua i
infraestructures rurals.
Amb aquest conveni es finançaven tota una sèrie d’actuacions programades per la Generalitat que van passar
a ser finançades per l’Estat, representant un estalvi de
224,54 milions d’euros per a la Generalitat.
El 20 de desembre de 2010, es signava el Conveni de col·
laboració entre l’AGE i la Generalitat pel qual aquella es
feia càrrec d’un terç de la factura de la construcció de la
línia 9 de metro de Barcelona entre l’1 de gener de 2007 i
el 31 de desembre de 2008. Això representava una aportació per part de l’Estat de 335 milions d’euros a abonar
abans del 31 de desembre de 2010 a la Generalitat de
Catalunya.
El 23 de desembre de 2010 es signava el conveni entre
l’AGE i la Generalitat de Catalunya pel qual l’Estat es
feia càrrec de l’anualitat corresponent al 2009 i part del
2010 pel finançament per sistema de col·laboració públicprivada, del cost de la infraestructura del Trambaix i el
Trambesòs. Aquesta aportació de l’Estat representa un
estalvi de 50 milions d’euros per a la Generalitat.
Totes aquestes aportacions de l’Estat a inversions en
infraestructures d’obres programades i pressupostades
per la Generalitat han significat un estalvi per a la Generalitat de 715 milions d’euros que no han tingut una
translació a noves inversions per part de la Generalitat.
Es a dir, les aportacions de l’Estat en virtut de la DA
3a no han servit per corregir el dèficit històric d’inversió
en infraestructures de l’Estat a Catalunya sino per pagar
obres ja executades per la Generalitat o fins i tot obres en
funcionament.
D’aquesta manera no es corregeix el dèficit d’infraestructures de Catalunya, ja que no es construeixen noves
infraestructures per part de l’Estat, ni la Generalitat
tampoc ho fa amb l’estalvi de despesa que li representen
les aportacions de l’Estat a obres que te programades. El
saldo és, en tot cas, neutre.
Mes greu és encara, que es destinin recursos de la DA3a
que havien de servir per corregir el dèficit d’infraestructures a pagar obres que ja estan realitzades i en funcionament com són el Trambaix o el Trambesòs.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que en el futur els convenis que celebri amb l’Administració General de l’Estat en relació a la disposició
addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya:
a) Es destinin els recursos prioritàriament a la construcció de noves infraestructures que serveixin per a corregir el dèficit històric d’inversions en infraestructures de
l’Estat a Catalunya.
b) que en el cas que els recursos aportats per l’Estat serveixin per finançar obres en execució o programades per
la Generalitat de Catalunya, això comporti que els recursos estalviats es destinin a la construcció de noves infraestructures per part de la Generalitat donant lloc a un
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increment de la inversió de la Generalitat en infraestructures equivalent a les aportacions realitzades per l’Estat.
Palau del Parlament, 4 de març de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Josep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC; M. Dolors
Montserrat i Culleré; diputada del GP del PPC Santiago
Rodríguez Serra, diputat del GP del PPC

Núm. 40

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a rebutjar l’abocament de qualsevol tipus de residu,
especialment dels residus provinents d’ecoparcs, al Paratge de Can Fatjó dels Aurons de Cerdanyola del Vallès
(Vallès Occidental) degut a la seva proximitat a centres
escolars, centres esportius, hospitals, oficines, hotels i
habitatges.
Palau del Parlament, 8 de març de 2011

Proposta de resolució sobre el rebuig a
l’abocament de residus al paratge de Can
Fatjó dels Aurons, a Cerdanyola del Vallès
(Vallès Occidental)

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Josep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC; Santiago Rodríguez Serra, diputat del GP del PPC; Eva García
Rodríguez, diputada del GP del PPC

Tram. 250-00207/09

Presentació

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres de l’Escola Agnès, a Sitges (Garraf)

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Tram. 250-00208/09

Reg. 7283 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7295 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Josep Llobet Navarro, diputat, Santiago Rodríguez Serra, diputat, Eva
García Rodríguez, diputada 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 proposta de resolució següent per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
Actualment al Paratge de Can Fatjó dels Aurons al terme municipals de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) però entre els límits de Bellaterra i Sant Cugat
del Vallès, s’estan duent a terme una determinades obres
que han alertat a la població. Una alerta que es fa més
preocupant quan des de diversos sector s’està parlant la
possible ubicació d’un abocador de deixalles o residus
d’ecoparcs en aquest indret.
Aquest possible l’abocador de deixalles estaria ubicat
molt a prop dels habitatges del municipi de Bellaterra i
de altres edificis i equipaments com la clínica d’una important mútua, vuit escoles, diferents hotels, del Centre
d’Alt Rendiment, el centre de RTVE, i el parc empresarial Can Sant Joan; i a prop d’un quilòmetre els barris de
Volpelleres i de Coll Favà de Sant Cugat del Vallès.
La possible ubicació de l’abocador al Paratge de Can Fatjó dels Aurons, per tant, afectaria directament als ciutadans de Cerdanyola, Bellaterra i Sant Cugat amb els perjudicis que això comportaria. Cal tenir en compte que en
el municipal de Cerdanyola del Vallés ja existeixen vuit
abocador.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
3.10.25.

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta Llorens, portaveu, Daniel Font Cardona,
diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat
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 d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
L’Ajuntament de Sitges i el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya varen arribar a un acord, durant el passat mandat, per tal de començar les obres de
l’Escola Agnès de Sitges l’any 2011, per tal de satisfer les
necessitats educatives del sitgetans i sitgetanes i posar
en funcionament aquest centre educatiu pel curs escolar 2012-13,resolent la greu situació de provisionalitat en
què actualment es troba aquest equipament educatiu.
Darrerament, però, la responsable actual del Departament d’Ensenyament ha anunciat que suspendrà les
inversions previstes per a la construcció de nous equipaments educatius atenent a la situació financera de la
Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament de Sitges, en sessió plenària tinguda el
passat 28 de febrer, va aprovar una moció reclamant al
Govern de la Generalitat el compliment dels compromisos acordats. «Aquesta decisió del Govern-diu la Moció
aprovada– que carrega les conseqüències de la crisi allà
on precisament s’ha de mantenir l’esforç per a millorar
les condicions en la formació i l’aprenentatge de qui, en
el futur, ha de continuar construint país, és a dir, a l’escola, podria posar en risc els compromisos ferms que el
Govern de la Generalitat té amb l’Ajuntament de Sitges
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i amb la comunitat educativa de l’Escola Agnès per a la
construcció del nou centre».
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar d’immediat les obres de l’Escola Agnès
de Sitges a fi que el nou edifici pugui entrar en funcionament el curs lectiu 2012-2013.
Palau del Parlament, 10 de març de 2011
Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel Font
Cardona, diputat del GP SOC; Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres de la primera fase de l’Escola Marta
Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00209/09

Núm. 40

Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona», en arribar a un
acord econòmic amb l’Ajuntament per a l’adquisició dels
terrenys propietat d’aquella compresos dins l’àmbit de
l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) del Sector Estació,
de Barberà del Vallès, en lloc d’obtenir l’aprofitament urbanístic corresponent pel procediment d’ocupació directa d’aquests terrenys i iniciar procediment alternatiu per
a l’adquisició directa.
Tres mesos més tard l’Ajuntament de Barberà del Vallès
adquirí els terrenys per la compra a la Fundació privada Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona, amb una despesa prevista de 1.010.000,00 d’euros,
i acordà la cessió gratuïta dels terrenys de 6.296 m2 al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
per a destinar-los a la construcció de la futura escola.
Es cediren els terrenys adquirits a la Fundació Hospital
de Sant Pau més uns terrenys de propietat municipal, i
es lliurà al Departament d’Educació de la Generalitat,
mitjançant carta d’Alcaldia, la documentació íntegra de
la cessió del solar per a la construcció de la nova escola.
A l’octubre de 2010 el Director dels Serveis Territorials
informa l’Ajuntament que la construcció del nou centre
escolar és una prioritat dels Serveis Territorials i està previst que s’incorpori en el proper Acord de Govern ICF.
Pocs dies després, El Govern de la Generalitat de Catalunya acorda la construcció de la 1a fase de l’Escola
Marta Mata de Barberà del Vallès.

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7296 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona,
diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada 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 d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
L’any 2007 l’Ajuntament de Barberà del Vallès, a instància dels Serveis Territorials d’Educació, es va comprometre a cedir els terrenys necessaris per a la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària, per
la qual va fer una reserva de sòl destinat a equipament
escolar de 6.298 m2 dins l’àmbit de l’Àrea residencial
estratègica «Sector Estació», que es preveia cedir al Departament d’Educació de la Generalitat per a la construcció d’un nou centre tan aviat l’Ajuntament disposés
de la titularitat del mateix.

En aquest escenari, El Ple Municipal adopta el compromís d’enderrocament d’un edifici situat a la finca del carrer Torre Estapé, 21 que va ser cedida per a la construcció
de la nova escola, per afavorir els tràmits de construcció
del nou centre escolar per part de la Generalitat de Catalunya, enderrocament que s’executa al desembre de 2010
amb una despesa de 19.700,00 euros.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar de forma immediata la construcció de la 1a
fase de l’Escola infantil i primària Marta Mata de Barberà del Vallès.
Palau del Parlament, 10 de març de 2011
Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel Font
Cardona, diputat del GP SOC; Montserrat Capdevila
Tatché, diputada del GP SOC

El juliol de 2009 El Ple de l’Ajuntament aprovà el conveni urbanístic a subscriure amb l’entitat «Fundació privada Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona» per tal d’autoritzar l’ocupació directa i anticipada,
per part de l’Ajuntament, dels terrenys propietat d’aquella entitat compresos dins l’àmbit de l’Àrea Residencial
Estratègica (ARE) del Sector Estació amb la finalitat de
disposar amb urgència d’aquells terrenys per destinar-los
a la construcció d’un nou Centre d’Educació Infantil i
Primària, i el febrer de 2010 quedà assabentat de l’interès manifestat per la «Fundació privada Hospital de la
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el manteniment
i la consolidació del Servei de Cardiologia i
de la Unitat d’Hemodinàmica i Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00210/09

Núm. 40

element clau en la recerca i innovació del IDIBGI (Institut de Recerca Gironí), model a través del Regicor i de
projectes actuals de transferència des del Parc Científic i
Tecnològic així com en Salut pública, rehabilitació i docència.
2. Mantenir i consolidar la Unitat d’Hemodinàmia i de
Cirurgia Cardíaca vinculada al Vall Hebron decidint les
seves ampliacions horàries d’acord amb les conclusions
del Pla Director de Malalties Circulatòries i la Central
de Resultats, anàlisi del 2010, amb criteris de qualitat,
equitat i eficiència.

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7297 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Palau del Parlament, 8 de març de 2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté
Guasch, diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada 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 Salut.

Exposició de motius
La Regió Sanitària de Girona té assignades entorn de
730.000 targetes sanitàries més les que dupliquen la població en època estival.

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep
M. Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Marina Geli i
Fàbrega, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el temps d’espera per a ésser intervingut quirúrgicament
pel Servei Català de la Salut
Tram. 250-00211/09

Presentació

És el territori de Catalunya més equilibrat sanitàriament
amb una atenció primària, sociosanitària i xarxa de salut
mental amb fortaleses i hospitals comarcals molt resolutiu i un centre de referència Hospital Josep Trueta que
resol amb qualitat les patologies més complexes i fa de
suport a la xarxa gironina.

A la Mesa de la Comissió de Salut

A més, és el territori més eficient de Catalunya amb una
despesa de poc més de mil euros per persona a l’any (a
CAT entorn 1300) resolent més del 95% del problemes
de salut.

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido
en el artículo 145 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente propuesta de resolución.

El 1978 s’inaugura la primera Unitat Coronària, i a partir del 2004 la Unitat de Hemodinàmia intervencionista
diagnòstica i terapèutica on es realitzen 1500 intervencions a l’any.
L’any 2006 s’inicia la Cirurgia Cardíaca, unitat depenent
de l’Hospital de Valle Hebron amb unes 80 intervencions/any dels 350 pacients a l’any. Els resultats en termes
de qualitat, mortalitat i morbiditat són molt bons i la valoració dels pacients i de l’associació gironina de persones i familiars amb problemes cardíacs GICOR fa una
valoració excel·lent.
A Girona i Badalona s’inicia el pilot del Codi Infart ara
ja generalitzat i pendent d’avaluar.

Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 7298 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantizar que el tiempo de espera para ser intervenido quirúrgicamente por el Servei Català de la Salut no superará en ningún caso los seis meses, tal como
acordaron los responsables del Ministerio de Sanidad y
los responsables de las Comunidades Autónomas durante Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
que tuvo lugar en octubre de 2010.
Palau del Parlament, 2 de marzo de 2011
Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto Subgrupo C’s

El Departament de Salut presenta dos instruments per
l’anàlisi com són el Pla Director de Malalties Circulatòries i la Central de Resultats per la presa de decisions de
planificació i assignació de recursos.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a:
1. Mantenir i enfortir el Servei de Cardiologia territorial
que pivota en el Hospital Josep Trueta, que a més és un
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre la regeneració
de les platges del Maresme
Tram. 250-00212/09
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Instar al govern de l’Estat a executar, amb caràcter
immediat, les mesures definitives, que no malmetin el
fons marí ni la costa, per a la regeneració de les platges
del Maresme, després dels estudis d’impacte ambiental
pertinents i prèvia informació als municipis afectats.

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 7307 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

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 articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució sobre la regeneració de les platges del
Maresme per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

2. Adoptar les mesures necessàries per a facilitar el procés de regeneració natural de les platges, amb les actuacions pertinents pel que fa a la protecció del curs natural
del riu Tordera i la seva aportació de sediments i mitjançant les accions oportunes pel que fa a l’ampliació dels
ports esportius existents i el manteniment de la moratòria per a construcció de nous ports esportius.
Palau del Parlament, 10 de març de 2011
Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Exposició de motius
Amb periodicitat anual, les platges de la comarca del
Maresme perden bona part –i en alguns casos, la totalitat– de la seva sorra a causa de les llevantades. El procés
de regeneració a través dels corrents marins, que hauria
de permetre la recuperació de la sorra de manera natural,
s’ha demostrat insuficient en els darrers anys a causa de
la reducció dels sediments aportats pel riu Tordera a la
seva desembocadura i la proliferació de ports esportius
en les darreres dècades, que generen un efecte barrera
sobre els fluxos naturals marins, provocant l’acumulació
de sorra tant a les dàrsenes dels ports com a la part de
llevant dels espigons. Després, un vaixell draga agafa
sorra del fons marí i la porta a la platja, per tal que es
pugui gaudir de les platges amb normalitat
El mètode utilitzat fins avui per a la regeneració de sorra
ha estat el del dragatge del fons marí, tot prenent sorra
d’aquest fons i dipositant-la a la platja. Aquest procediment és insuficient ja que molt sovint es perd la sorra
acumulada a causa de nous temporals, i alhora perjudica greument el fons marí, malmetent la biodiversitat
marina, la continuïtat de les espècies de marisqueig que
es troben a la zona i l’activitat pesquera que s’hi practica. L’elevat cost d’aquest mètode de rehabilitació de les
platges - amb una despesa acumulada des del 2005 de
22 milions d’euros– és una altra raó que desaconsella la
seva continuïtat.
Municipis com Cabrera de Mar, Premià, Vilassar i el
Masnou veuen amb impotència com any rere any la sorra
de la platja desapareix amb els conseqüents afectacions
econòmiques (menys gent a les platges, impacte sobre el
sector turístic i restauració, pèrdues per als pescadors) i
ambientals (pèrdua de biodiversitat del fons marí) que
això comporta.
La regeneració de les platges del Baix Maresme s’ha
convertit en una qüestió cabdal a la comarca. La desaparició anual del litoral del sud del Maresme reclama un
lideratge clar del Govern de la Generalitat per a executar
una solució definitiva en aquest àmbit.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:
3.10.25.

Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’un pla d’estalvi i eficiència energètics per
a minimitzar els efectes negatius de les crisis polítiques dels països productors d’e
nergia sobre l’economia catalana
Tram. 250-00213/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7349 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, 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’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius
Les recents crisis polítiques generades a l’interior de països del magrib, del pròxim orient i de l’orient mitjà, molts
d’ells productors de gas i petroli, han tornat a posar de
manifest l’extrema dependència dels països occidentals
a aquestes fonts d’energia no renovables i la sensibilitat
de les seves economies als augment dels preus d’aquestes
matèries primes. Aquestes noves circumstàncies poden
posar en perill el creixement incipient de moltes economies que, com la nostra, tot just ara comencen a veure la
sortida de la crisi.
El cas espanyol i català, per tant, no són diferents als de
la resta de països del nostre entorn, ens al contrari, tenint
en compte el retràs en el desenvolupament d’energies alternatives als combustibles fòssils al nostre país, el dèficit del model patit des de fa molt de temps i les dificultats
per realitzar les infraestructures necessàries per produir
les interconnexions imprescindibles que evitin el nostre
aïllament energètic.
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Tenint en compte, però, la situació conjuntural més actual, el Govern espanyol va aprovar el passat 4 de març
un Pla d’estalvi i eficiència energètica amb l’objectiu de
reforçar les mesures posades en marxa fins al moment
per aconseguir un consum energètic més racional i sostenible, tenint en compte les noves dificultats de producció
i les alces dels preus que no semblen ser conjunturals.

Exposició de motius

Catalunya, fent ús de les seves capacitats competencials i
normatives, compta, des de fa temps, amb una planificació a mig i llarg termini en el camp energètic a través del
Pla de l’Energia de Catalunya.

En fer-se pública la notícia del tancament del grup de
P3 del CEIP Joan Salamero, un total de 12 famílies van
anunciar la seva intenció de matricular els seus fills en
aquest centre, al grup de P-3, per al proper curs 20112012.

Tenint en compte, però, la situació conjuntural actual a
la que fa front el món i sobre la que tots els països ja han
reaccionat d’una o una altre manera, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Analitzar les conseqüències que les crisis polítiques
als països productors de gas i petroli poden tenir sobre
els subministrament i els preus d’aquestes fonts d’energia, de la qual Catalunya és extremadament dependent.
2. Elaborar i aprovar, abans d’acabar el mes de març, un
Pla d’estalvi i eficiència energètica a curt i llarg termini
que, seguint les recomanacions de la Unió Europea, redueixi i faci més eficient a Catalunya el consum energètic públic, privat, domèstic i industrial.
3. Adoptar una actitud més decidida de suport a l’IREC
(Institut de Recerca en Energia de Catalunya)
4. Accelerar la posada en marxa de les instal·lacions de
generació d’energia pendents al nostre país.
Palau del Parlament, 10 de març de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

A finals de gener l’Ajuntament de Gavà va rebre, informalment, per part dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament, la notícia que el proper curs
2011-2012 no s’obriria la matrícula al grup de P3 i que
hi havia la intenció de tancar el centre a partir del curs
2012-2013.

La preocupació i efectiva implicació de l’Ajuntament de
Gavà per aquest tema va començar a prendre forma en
una carta que l’Alcalde va adreçar tant a la Consellera
d’Ensenyament com a la Directora dels Serveis Territorials d’Educació del Baix Llobregat, en la que se’ls hi
transmetia el total desacord amb la mesura anunciada,
tant pel fons com per la forma.
Paral·lelament, i seguint en l’àmbit educatiu, Gavà compta en la seva oferta d’educació secundària obligatòria
amb l’Institut Bruguers. L’Institut Bruguers va ser inaugurat a l’octubre de 1968. L’edifici ha anat patint ampliacions a causa de anar-se adaptant a les diferents necessitats derivades de l’aplicació de les noves lleis.
Els nivells educatius oferts per l’Institut Bruguers són
per una banda ESO i per altra Batxillerat en modalitats
de ciències de la naturalesa i de la salut, humanístic i
ciències socials i batxillerat tecnològic. Al curs actual
l’Institut Bruguers ha deixat d’oferir el batxillerat nocturn, per decisió del Departament d’Educació.
Coneixent la realitat de l’oferta pública d’ensenyaments a
la ciutat de Gavà s’entén que cal mantenir la qualitat dels
edificis docents públics i de les seves instal·lacions per
poder donar una oferta equilibrada dins la xarxa pública,
possibilitant el dret de les famílies a escollir escola pública per als seus fills i filles.
Actualment l’Institut Bruguers és un dels dos instituts
públics de la ciutat, per tant el 50% de les famílies que
opten per l’escola pública confien l’educació dels seus
fills i filles als professionals d’aquest centre.

Proposta de resolució sobre diverses actuacions en centres educatius públics de Gavà
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00214/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 7370 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, diputat, Eva Granados Galiano, diputada 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 d’Ensenyament i Universitats.
3.10.25.

Entenem també que la qualitat educativa no només
s’avala amb la capacitat tècnica i docent del professorat,
l’organització del centre i els programes que impulsin,
sinó també cal elevar la qualitat de l’espai, les dotacions
i les infraestructures i el seu manteniment.
Les Administracions han de vetllar per fer això possible
i en aquest sentit, es posa de manifest que l’actual institut Bruguers necessita tirar endavant, tal i com estava
previst, el pla de reforma total del centre. Per tot això,
la construcció del nou IES Bruguers, projecte redactat,
pressupostat i presentat a l’Ajuntament és una prioritat
del centre docent i del municipi.
A més, en aquest mateix àmbit de dotar a la ciutat d’una
oferta pública suficient per atendre les necessitats de la
demanda educativa i poder oferir als ciutadans i ciutadanes una opció pública de qualitat i suficient, l’Alcalde
de Gavà i el Conseller d’Educació van signar en data 27
d’octubre de 2010 el «Protocol de col·laboració entre el

Tramitacions en curs

44

21 de març de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Gavà per a la coresponsabilització en
el període 2010-2014» en el que es preveia que ambdues
Administracions col·laboressin en una mateixa direcció.
Un dels punts que tracta aquest protocol, el punt 1.1.7
de l’annex, diu textualment que «El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Gavà valoraran la necessitat de transformació de l’escola Gavà-Mar en Institut-Escola i realitzaran els tràmits
oportuns per poder donar-hi resposta».
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. No tancar el CEIP Joan Salamero, mantenint-lo obert
més enllà del curs 2012-2013.
2. Executar la reforma integral de l’Institut Bruguers
d’acord amb el projecte presentat, encetant aquesta reforma no més enllà d’aquest curs escolar, tot garantint
la seguretat de l’alumnat i la qualitat dels ensenyaments
que allí s’hi desenvolupen.
3. Fer efectiu el punt 1.1.7 de l’annex 1 al Protocol de
col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Gavà per a la
coresponsabilització en el període 2010-2014, en tot allò
que es refereix a la transformació del CEIP Gavà Mar en
Institut Escola.
Palau del Parlament, 11 de març de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Eva Granados Galiano, diputada del GP SOC

Núm. 40

Exposició de motius
El camp de Tarragona conformat pel conjunt dels sistemes urbans formats al voltant del triangle Reus, Tarragona, Valls i la seva extensió per la costa amb Salou i fins
Cambrils, així com amb el port de Tarragona i el important conjunt de polígons industrials, és el segon conjunt
metropolità més important de Catalunya des del punt de
vista demogràfic, econòmic i social.
Lamentablement, aquest gran àmbit territorial pateix de
greus deficiències en matèria de transport públic, tant de
persones com de mercaderies, i està mancat d’un sistema
de transport ferroviari eficient tant pel que fa a la mobilitat dins del Camp de Tarragona com per la necessària
interconnexió amb la Regió metropolitana de Barcelona,
amb Terres d’Ebre i Terres de Ponent, sense oblidar les
greus mancances que presenta el transport de mercaderies, tant de sortida del port de Tarragona i dels polígons
industrials i petroquímics com de connexió amb el futur
corredor mediterrani.
És cert que estan programades i també en execució, algunes importants actuacions en infraestructures de gran
abast, que tenen un horitzó a mig i llarg termini, però és
de destacar que, afortunadament, que és possible aconseguir millores importants del sistema de transport públic, en especial el ferroviari, si es realitzen un seguit
de petits actuacions a curt termini sobre les infraestructures actuals, reforçades amb d’altres actuacions a mig
termini, que són tant de gestió i organització del servei
com d’obres de fàcil execució; la major part d’aquestes
actuacions es contemplen en el Pacte Nacional d’Infraestructures i han estat repetidament reclamades per les
administracions locals i territorials i per la societat civil
del Camp de Tarragona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució
Proposta de resolució sobre l’ampliació de
la xarxa integrada del servei de trens de rodalia i el millorament de les infraestructures
i els serveis ferroviaris del Camp de Tarragona
Tram. 250-00215/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7378 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona,
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 Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.
3.10.25.

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
Primer. Estendre la xarxa integrada de rodalies més
enllà de la segona corona, fins a Girona, Figueres, Tarragona, Reus, Valls i Cambrils, i ampliar els serveis de
rodalies i de mitja distància amb Barcelona, amb Lleida
i amb Tortosa.
Segon. Ampliar o millorar les infraestructures i els serveis ferroviaris al Camp de Tarragona, d’acord amb un
pla director ferroviari que les ordeni, amb, com a mínim,
les actuacions següents:
A. La millora de la xarxa arterial ferroviària del corredor de Tarragona amb especial èmfasi en les connexions
entre línies –enllaç de Picamoixons–, la reobertura de la
línia del corredor Reus-Roda, per integrar-la en el sistema de l’anella de rodalies i fer-ho compatible amb el
transport de mercaderies.
B. Impulsar l’actuació del Tram-camp de Tarragona que
contempli l’ampliació de la cobertura territorial del sistema ferroviari aprofitant el corredor Cambrils-SalouVilaseca, s’integri a la xarxa urbana de les ciutats de
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Tarragona i Reus i doni servei a l’estació intermodal o
estació central del Camp.

ma que no poden cobrir el pagament de les amortitzacions hipotecaries o els lloguers.

C. Prioritzar la construcció d’un intercanviador entre la
via convencional i la via d’altes prestacions a l’alçada
de l’Arboç que permeti la circulació de combois mixtes
sobre vies convencionals i vies d’alta velocitat per tal
de fer arribar a Tarragona i Reus els trens de velocitat
alta com els ALTARIA i facilitar així, a curt termini,
les connexions d’aquestes dues ciutats amb trajectes de
trens regionals i de llarg recorregut a Catalunya i fora
de Catalunya.

Estem davant d’una veritable emergència social que cada
dia afecta a més famílies que es veuen literalment tirades al carrer, sense saber on anar.

Palau del Parlament, 10 de març de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el manteniment
i l’ampliació dels ajuts per al pagament de
lloguers i quotes hipotecàries de famílies en
situació precària
Tram. 250-00216/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7379 / Admissió a tràmit:
Mesa del Parlament, 15.03.2011

És cert que actualment varies forces polítiques i també
entitats i moviments socials diversos estan reclamant la
modificació de la regulació hipotecària incorporant la
figura de la dació en pagament, de forma que el deutor
quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el
lliurament de l’habitatge al
creditor, i també en algunes de les iniciatives legislatives
que s’han presentat al Parlament de Catalunya es preveu
que, per garantir el dret a l’habitatge de les persones que
perdin la propietat del seu habitatge per l’execució de la
hipoteca, s’ampliï la possibilitat d’oferir propostes alternatives com quedar-se a l’habitatge en règim de lloguer
o usdefruit vitalici o renegociar el deute amb possibilitat
de convenir la reducció o reordenament del pagament de
forma més assumible i ajustada a la realitat econòmica
de la persona hipotecada i familiars que hi conviuen.
Però lamentablement aquestes iniciatives legislatives, de
prosperar, trigaran encara mesos en ser d’aplicació, i entretant els desnonaments no s’aturen pel que cal adoptar
mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne,
a totes les persones i famílies que es veuen afectades per
aquests processos tan injustos socialment i humanament
tan dramàtics.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona,
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 Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre
mesures urgents per ajudar a les famílies que pateixen
processos de desnonament dels seus domicilis per tal
que sigui substanciada davant la comissió de Territori i
Sostenibilitat.

Proposta de resolució
El parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1.-Mantenir i ampliar els recursos destinats al pagament
de lloguers i pagament de quotes hipotecàries a famílies
que no disposen de suficients recursos per raons derivades de la seva situació social o laboral.

Segons les dades del Consejo General del Poder Judicial en aquests darrers anys s’ha executat o estan en curs
d’execució més de 350.000 desnonaments judicials per
impagament d’hipoteques i es preveu que aquest any
2011 i el 2012 es podria arribar als 500.000 desnonaments judicials a tot l’Estat espanyol. En el cas de Catalunya es preveu que en aquest any i el proper es poden
arribar a produir unes 40.000 o 50.000 execucions hipotecàries, més del doble que el 2010. Cal també tenir present els milers de desnonaments d’habitatges en lloguer
de famílies que no poden tampoc pagar els lloguers.

2. Mantenir i ampliar els serveis d’assessorament conegut com OFIDEUTE per ajudar a les persones i famílies afectades per processos d’execució hipotecària que
afecti el seu habitatge familiar per tal d’ajudar-los en la
negociació amb les entitats creditores a fi que puguin
mantenir el seu habitatge en règim de lloguer o usdefruit
vitalici o renegociar el deute amb possibilitat de convenir la reducció o reordenament del pagament de forma
més assumible i ajustada a la realitat econòmica de la
persona hipotecada i familiars que hi conviuen, o –en
últim extrem– puguin acordar la dació en pagament amb
lliurament del habitatge hipotecat i cancel·lació de la part
pendent del deute.

Aquestes situacions s’estan incrementant per raó que
cada vegada són més les famílies que es queden sense
ingressos de cap mena, una vegada esgotades les prestacions d’atur o els subsidis, i no poden trobar un lloc de
treball, o bé veuen reduïts radicalment els seus ingressos
per raó dels baixos salaris i la precarietat laboral de for-

3. Facilitar, amb caràcter d’urgència, l’accés a un habitatge protegit, en règim de lloguer o habitatges dotacionals
o de caràcter assistencial, segons les disponibilitats, a totes aquelles famílies que perdin el seu habitatge habitual
per raó de desnonaments arrendaticis i hipotecaris, en
estreta col·laboració amb les oficines d’habitatge i els ser-

Exposició de motius

3.10.25.
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veis socials dels municipis en que es produeixin aquestes
situacions.

3.10.65.

4. Reclamar al Ministerio de Fomento que l’increment
dels ajuts al lloguer i a l’emancipació i a la promoció
d’habitatges de lloguer social que són traspassats a la Generalitat de Catalunya en el marc del Plans d’habitatge.

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
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil

Palau del Parlament, 11 de març de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Núm. 40

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Tram. 270-00004/09

Esmenes a la totalitat
Proposta de resolució sobre la integració tarifària de Berga a la sisena corona de
transport metropolità
Tram. 250-00217/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 7386 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Reg. 8089 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 18.03.2011

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

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, diputada 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 Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre
la integració tarifària del transport públic de Berga a la
sisena corona metropolitana, per tal que sigui substanciada davant la comissió de Territori i Sostenibilitat.

Esmena núm. 1
De totalitat
G. P. de Convergència i Unió

A la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés de
diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
1/2000, d’enjudiciament civil (tram. 270-00004/09).
Palau del Parlament, 18 de març del 2011
Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Exposició de motius
Atès que l’Ajuntament de Berga, per unanimitat de tots
els grups presents al consistori i amb ampli suport de
les forces polítiques i socials de la ciutat, ha tornat a
demanar al Govern de la Generalitat, com ja es va fer
l’any 2009, la integració tarifària de la ciutat a la sisena
corona de transport metropolità. Aquesta proposta pretén superar un ‘greuge comparatiu’ amb comarques veïnes, atès que –per exemple– el viatge a Barcelona des de
Berga val catorze euros i des de poblacions properes del
nord del Bages, sols val tres euros.
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 Generalitat a fer les gestions oportunes per fer efectiu, el més
aviat possible, la integració tarifària de la ciutat de Berga
a la sisena corona de transport metropolità i fer-ho en
estreta col·laboració amb el seu Ajuntament.
Palau del Parlament, 11 de març de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP

3.10.65.

Laura Massana Mas
Diputada del GP d’ICV-EUiA

3.20.

INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la coordinació
i l’impuls de la política lingüística
Tram. 300-00027/09

Presentació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 8044 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 18.03.2011

A la Mesa del Parlament
Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que
estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers
dies 23 i 24 de març d’enguany.
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– Quin és el capteniment del Departament de Cultura en
matèria de coordinació i impuls de la política lingüística
del Govern?
Palau del Parlament, 16 de març de 2011

Núm. 40

Interpel·lació al Govern sobre el present i el
futur de l’energia nuclear a Catalunya
Tram. 300-00030/09

Presentació

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 8085 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 18.03.2011

Interpel·lació al Govern sobre les relacions
amb l’Ajuntament de Barcelona

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 del
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple
que ha de tenir lloc els propers dies 23 i 24 març de 2011
d’enguany.

Tram. 300-00028/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8082 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 18.03.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple
que ha de tenir lloc els propers dies 23 i 24 de març de
2011 d’enguany.
– Quin és el capteniment del Govern respecte a tots els
aspectes que afecten a les relacions del Govern amb
l’Ajuntament de Barcelona?
Palau del Parlament, 18 de març de 2011

– Quina és la política del Govern en relació al present i al
futur de l’energia nuclear a Catalunya?
Palau del Parlament, 18 de març de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la sobirania
fiscal
Tram. 300-00031/09

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Presentació

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris,
àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial

Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 8086 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 18.03.2011

A la Mesa del Parlament
Uriel Bertran i Arrué, diputat del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació següent al Govern per
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc
els propers dies 23 i 24 de març de 2011 d’enguany.

Tram. 300-00029/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 8083 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 18.03.2011

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat
sobre la sobirania fiscal de Catalunya?

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

Palau del Parlament, 17 de març de 2011
Uriel Bertran i Arrué
Diputat del SP de SI

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb el
desplegament de la llei 2/2004, de 4 de juny, de millora
de barris, àrees urbanes i viles?
Palau del Parlament, 18 de març de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
3.20.
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Interpel·lació al Govern sobre la política d’integració dels immigrants
Tram. 300-00032/09

Presentació
Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 8088 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 18.03.2011

A la Mesa del Parlament
Rafael López Rueda, diputat del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta
la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 23
i 24 de març d’enguany.
– Quines són les previsions del Govern en realció a la
política d’integració dels immigrants?
Palau del Parlament, 18 de març de 2011

3.30.
3.30.06.

Núm. 40

ALTRES TRAMITACIONS

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

Anul·lació de l’acord del coneixement de l’Informe

N. de la R.: En el BOPC 37, del 15 de març de 2011, a la
pàg. 9, es va publicar, per error, el coneixement de l’Informe. Per consegüent, aquest acord queda anul·lat i l’Informe resta pendent d’ésser tramitat.

Rafael López Rueda
Diputat del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre la desocupació juvenil i les polítiques de joventut
Tram. 300-00033/09

Presentació
José Antonio Coto Roquet, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 8090 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 18.03.2011

A la Mesa del Parlament
José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que
estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers
dies 23 i 24 de març d’enguany.
– Quines són les previsions del Govern en realció a l’atur
juvenil i les polítiques de joventut?
Palau del Parlament, 18 de març de 2011
José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

3.30.06.
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Interpel·lacions

Dates

4.

INFORMACIÓ

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Núm. 40

Preguntes MHPG Preguntes Govern

6 -7 juliol				
20-21 juliol

X

X

X

Palau del Parlament, 15 de març de 2011
Modificació de la distribució dels escons del
Saló de Sessions

La secretària segona
La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita
Núria de Gispert i Català

Tram. 242-00002/09
4.45.10.

Acord

COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de
març de 2011, vist l’escrit presentat pel representant del
S. P. de Solidaritat Catalana per la Independència (reg.
7366), la Mesa ha acordat:

Composició de la Comissió de Matèries Secretes o Reservades

– Reassignar els escons del S. P. de Solidaritat Catalana
per la Independència de la manera següent:

Substitució de diputats

Escó núm. 123: Alfons López i Tena
Escó núm. 124: Antoni Strubell i Trueta
Escó núm. 125: Uriel Beltran Arrué

Tram. 412-00003/09

Reg. 7366 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Baixa: Joan Laporta i Estruch
Alta: Antoni Strubell i Trueta

– Assignar a Joan Laporta i Estruch l’escó núm. 127.
Palau del Parlament, 15 de març de 2011
La secretària segona
La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita
Núria de Gispert i Català

4.45.12.

Distribució proporcional d’interpel·lacions
i preguntes en el Grup Mixt durant la resta
del període de sessions de gener a juliol de
2011

COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

Composició de la Comissió d’Acció Exterior
i de la Unió Europea
Tram. 411-00003/09

Substitució de diputats

Acord

Reg. 7366 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de
març de 2011, ha pres nota de l’escrit presentat conjuntament pels representants del S. P. de Solidaritat Catalana
per la Independència i del S. P. Ciutadans (reg. 7367) on,
de comú acord, manifesten:

Baixa: Joan Laporta i Estruch
Alta: Uriel Beltran Arrué

– Assignar els temps d’intervenció que corresponen al
Grup Mixt en la proporció de 3/7 a cada un dels subgrups i 1/7 a Joan Laporta i Estruch, si s’escau, i si
aquest darrer no l’utilitza, assignar els temps per igual
als dos subgrups.
– Ratificar l’assignació realitzada entre els subgrups del
nombre d’interpel·lacions i preguntes que corresponen al
Grup Mixt en el present període de sessions, amb l’únic
canvi d’assignar a Joan Laporta i Estruch les següents
intervencions que fins ara corresponien al S. P. de Solidaritat Catalana per la Independència:

4.40.
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Núm. 40

Composició de la Comissió de Cooperació
i Solidaritat

Constitució de l’Intergrup de Suport a la Bi
cicleta

Tram. 411-00004/09

Tram. 395-00007/09

Designació de la presidència

Sol·licitud

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 15 de
març de 2011, ha pres nota de l’escrit presentat conjuntament pels representants del S. P. de Solidaritat Catalana
per la Independència i del S. P. Ciutadans (reg. 7367) on,
de comú acord, manifesten:
– Proposar com a president de la Comissió Alfons López
i Tena.
Acord: Mesa del Parlament, 15.03.2011.

Substitució de diputats
Reg. 7366 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Baixa: Joan Laporta i Estruch
Alta: Alfons López i Tena

Grup Parlamentari de Convergència
i Unió, Grup Parlamentari Socialista, Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 6843

D’acord amb el que disposa l’article 62 del Reglament i
d’acord amb la Junta de Portaveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.03.2011

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que preveu l’article 62.1 del Reglament de la Cambra,
proposen constituir l’Intergrup de suport a la bicicleta.
Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

4.48.

INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Constitució de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
Tram. 395-00006/09

Sol·licitud
Grup Parlamentari de Convergència
i Unió, Grup Parlamentari Socialista, Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 6843

D’acord amb el que disposa l’article 62 del Reglament i
d’acord amb la Junta de Portaveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.03.2011

Jordi Turull i Negre, GP de CiU; Miquel Iceta Llorens,
GP SOC; Josep Enric Millo i Rocher, GP del PPC; Dolors Camats Luis, GP d’ICV-EUiA; Anna Simó i Castelló, GP d’ERC; Albert Rivera Díaz, GM-C’s

Constitució de l’Intergrup de Població, Des
envolupament i Salut Reproductiva
Tram. 395-00008/09

Sol·licitud
Grup Parlamentari de Convergència
i Unió, Grup Parlamentari Socialista, Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 6843

D’acord amb el que disposa l’article 62 del Reglament i
d’acord amb la Junta de Portaveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.03.2011

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que preveu l’article 62.1 del Reglament de la Cambra,
proposen constituir l’Intergrup per la Pau i la Llibertat
al Sàhara.
Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011
Jordi Turull i Negre, GP de CiU; Miquel Iceta Llorens,
GP SOC; Josep Enric Millo i Rocher, GP del PPC; Dolors Camats Luis, GP d’ICV-EUiA; Anna Simó i Castelló, GP d’ERC; Albert Rivera Díaz, GM-C’s

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que preveu l’article 62.1 del Reglament de la Cambra,
proposen constituir l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva.
Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011
Jordi Turull i Negre, GP de CiU; Miquel Iceta Llorens,
GP SOC; Josep Enric Millo i Rocher, GP del PPC; Dolors Camats Luis, GP d’ICV-EUiA; Anna Simó i Castelló, GP d’ERC; Albert Rivera Díaz, GM-C’s

Composició de la Comissió de Cooperació i SolidaritatInformació
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Constitució de l’Intergrup del Poble Gitano

Núm. 40

Control del compliment de la Moció 2/IX,
sobre el sector agroalimentari

Tram. 395-00009/09

Tram. 390-00002/09

Sol·licitud
Designació de la Comissió competent

Grup Parlamentari de Convergència
i Unió, Grup Parlamentari Socialista, Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 6843

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011

D’acord amb el que disposa l’article 62 del Reglament i
d’acord amb la Junta de Portaveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.

Control del compliment de la Moció 3/IX,
sobre les mesures per a sortir de la crisi
econòmica i la creació d’ocupació

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 15.03.2011

Tram. 390-00003/09

A la Mesa del Parlament

Designació de la Comissió competent

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb allò
que preveu l’article 62.1 del Reglament de la Cambra,
proposen constituir l’Intergrup del Poble Gitano.
Palau del Parlament, 15 de febrer de 2011

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011

Jordi Turull i Negre, GP de CiU; Miquel Iceta Llorens,
GP SOC; Josep Enric Millo i Rocher, GP del PPC; Dolors Camats Luis, GP d’ICV-EUiA; Anna Simó i Castelló, GP d’ERC; Albert Rivera Díaz, GM-C’s

Control del compliment de la Moció 4/IX,
sobre el nou model de finançament basat en
el concert econòmic
Tram. 390-00004/09

4.50.

4.50.02.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS
I DE MOCIONS

Designació de la Comissió competent

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

COMPLIMENT DE MOCIONS

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011
Control del compliment de la Moció 1/IX, sobre el diàleg social
Tram. 390-00001/09

Designació de la Comissió competent

Control del compliment de la Moció 5/IX,
sobre les mesures d’austeritat i de contenció de la despesa

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011

Tram. 390-00005/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011

4.50.02.

Informació
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Control del compliment de la Moció 6/IX,
sobre el dret a l’autodeterminació del poble
de Catalunya i sobre el dret de la societat a
expressar-se mitjançant consultes populars

4.53.05.

Tram. 390-00006/09

Núm. 40

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del secretari
del Govern davant la Comissió de Justícia
perquè informi sobre el canvi de criteri del
Gabinet Jurídic de la Generalitat amb relació al cas Palau

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 15.03.2011

Tram. 356-00001/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 16.03.2011 (DSPC-C 41).
4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de compareixença del secretari
de Govern davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’actuació del
Gabinet Jurídic de la Generalitat amb relació a les irregularitats detectades en la gestió del Consorci del Palau de la Música Catalana

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb el
conseller d’Empresa i Ocupació sobre les
polítiques d’innovació i transferència a l’activitat econòmica, social i territorial

Tram. 356-00002/09

Tram. 354-00021/09

Rebuig de la sol·licitud
Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marina Geli i Fàbrega, del
Grup Parlamentari Socialista (reg. 7127).

Rebutjada per la Comissió d’Afers Institucionals, en la
sessió núm. 4, tinguda el dia 16.03.2011 (DSPC-C 41).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats, sessió del 16.03.2011.
Sol·licitud de compareixença del portaveu
del Govern i secretari general de la Presidència davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la interrupció del
senyal de Televisió de Catalunya al País Valencià

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb el
conseller d’Economia i Coneixement sobre
les polítiques d’innovació i transferència a
l’activitat econòmica, social i territorial
Tram. 354-00022/09

Tram. 356-00008/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió núm. 4,
tinguda el dia 16.03.2011 (DSPC-C 41).

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Marina Geli i Fàbrega, del
Grup Parlamentari Socialista (reg. 7128).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats, sessió del 16.03.2011.

4.53.03.
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Sol·licitud de compareixença del president
i representants de l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques davant la Comissió
d’Ensenyament i Universitats perquè informin sobre les polítiques d’universitats, recerca i innovació

Núm. 40

Sol·licitud de compareixença del president
de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
davant la Comissió d’Acció Exterior i de la
Unió Europea perquè informi sobre les seves actuacions davant la Comissió Europea
Tram. 356-00023/09

Tram. 356-00012/09

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari
Socialista (reg. 7129).

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 7151).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament
i Universitats, sessió del 16.03.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior
i de la Unió Europea, sessió del 15.03.2011.

Sol·licitud de compareixença del secretari
d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció
Exterior i de la Unió Europea perquè informi
sobre el seu programa d’actuació

4.53.10.

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES DE
MEMBRES DEL GOVERN

Tram. 356-00014/09

Sol·licitud

Sessió informativa de la Comissió d’Afers
Institucionals amb la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions
Institucionals sobre els objectius i les actuacions del Departament de la Presidència

Sol·licitud: Laia Ortiz Castellví, juntament amb un altre
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7145).

Tram. 355-00015/09

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior
i de la Unió Europea, sessió del 15.03.2011.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Comissió d’Afers Institucionals, del 16.03.2011 (DSPC-C 41).
Sol·licitud de compareixença del delegat del
Govern davant la Unió Europea davant la
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa
d’actuació

4.53.15.

Tram. 356-00015/09

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS,
DE FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Sol·licitud

Sol·licitud: Laia Ortiz Castellví, juntament amb un altre
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 7146).

Compareixença del portaveu del Govern i
secretari general de la Presidència davant la
Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre la interrupció del senyal de Televisió de Catalunya al País Valencià

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior
i de la Unió Europea, sessió del 15.03.2011.

Tram. 357-00003/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió núm. 4,
tinguda el dia 16.03.2011 (DSPC-C 41).

4.53.10.
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9. Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la
Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Tram. 30000029/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.
10. Interpel·lació al Govern sobre el present i el futur
de l’energia nuclear a Catalunya. Tram. 300-00030/09.
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.

Sessió plenària núm. 8
Convocada per al dia 23 de març de 2011

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco
a la sessió següent del:
Ple del Parlament
23 de març de 2011

11. Interpel·lació al Govern sobre la desocupació juvenil
i les polítiques de joventut. Tram. 300-00033/09. José
Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya. Substanciació.
12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
el futur de l’aeroport de Girona. Tram. 302-00013/09.
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.
13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la política energètica. Tram. 302-00014/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

10.00 h
Saló de Sessions

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
la política industrial. Tram. 302-00015/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el
dia 23 de març, a les 10.00 h.)
2. 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. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de
l’esmena a la totalitat (Text presentat: BOPC 6, 4).
3. 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. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
Debat i votació de l’esmena a la totalitat (Text presentat:
BOPC 6, 5).
4. 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.
Subgrup Parlamentari Ciutadans. Debat i votació de l’esmena a la totalitat (Text presentat: BOPC 37, 73).

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les mesures previstes pel Departament de Salut per a
adaptar-se al Pla de reequilibri econòmic i financer de
la Generalitat per al 2011. Tram. 302-00016/09. Subgrup
Parlamentari Ciutadans. Debat i votació.
16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
el desplegament de l’article 122 de l’Estatut. Tram. 30200017/09. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Debat i votació.
17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre
les mesures previstes en els àmbits de la mobilitat i l’estalvi energètic davant l’increment dels preus del carburant. Tram. 302-00018/09. Joan Herrera Torres, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa. Debat i votació.
La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català
Palau del Parlament, 18 de març de 2011

5. Interpel·lació al Govern sobre la sobirania fiscal.
Tram. 300-00031/09. Uriel Bertran Arrué, del Subgrup
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Substanciació.
6. Interpel·lació al Govern sobre la política d’integració
dels immigrants. Tram. 300-00032/09. Rafael López i
Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.
7. Interpel·lació al Govern sobre la coordinació i l’impuls de la política lingüística. Tram. 300-00027/09. Pere
Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Substanciació.
8. Interpel·lació al Govern sobre les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona. Tram. 300-00028/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

4.55.15.
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4.70.

COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.10.

ALTRES COMUNICACIONS

4.87.

PROCEDIMENTS DAVANT EL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10.

RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al
desembre del 2010

Recurs d’inconstitucionalitat 1017/2010, interposat pel president del Govern de l’Estat
contra determinats articles de la Llei 5/2009,
del 28 d’abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que
s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya

Tram. 337-00004/09

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 7398 / Coneixement i tramesa a la
Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals:
Mesa del Parlament, 15.03.2011

Molt Hble. Sra. Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya

Núm. 40

Tram. 381-00002/08

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

Respectada presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de
desembre de 2010 perquè en tingueu coneixement i als
efectes oportuns.
Ben cordialment,
Ramon Font Bové
Barcelona, 10 de març de 2011
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Francesc Pau Vall, letrado del Parlamento de Cataluña,
en representación y defensa de la Cámara, según tiene
acreditado ante este Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad 1017-2010, promovido por el Presidente
del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley
5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en
materia de derecho catalán que deben inscribirse en un
registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles
de Cataluña, comparece ante el Tribunal Constitucional
y como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que en fecha 24 de febrero de 2011, el Parlamento de
Cataluña ha sido notificado del escrito del Abogado del
Estado sobre el incidente de ejecución de la providencia
de 18 de febrero de 2010 y del auto 105/2010, de 29 de
julio dictados en relación a la resolución de 18 de junio
de 2010 de la Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas de la Generalidad, para que formule las alegaciones que estime convenientes.
2. Que evacuando el trámite conferido pasa a formular
las siguientes

Alegaciones
1. La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas (en adelante DGDEJ) dictó la resolución de 18 de
junio de 2010 en relación al recurso gubernativo interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad
número 4 de Barcelona, estimando el recurso.
El Abogado del Estado mediante escrito de 29 de diciembre de 2010 plantea ante este Tribunal que declare la
nulidad de la resolución de la DGDEJ de 18 de junio de
2010, dado que entiende que la resolución del recurso se
fundamenta en determinados artículos de la ley 5/2009,
de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia
4.70.10.
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de derecho catalán que deben inscribirse en un registro
de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de Cataluña, suspendidos por este Tribunal mediante Auto de 29
de julio de 2010, que acordó mantener la suspensión de
los incisos «y al menos uno se basa en normas del derecho catalán o en su infracción» e «incluidos los que no
aleguen la infracción de una norma del derecho catalán»
del art. 3.4 de la Ley 5/2009 y, por conexión, del inciso
«o junto con otros motivos», del art. 1.
El Parlamento de Cataluña no ha intervenido, como no
podría ser de otro modo, en el procedimiento administrativo de estimación del recurso y no es parte en dicho
procedimiento. Se trata de un tema de legalidad ordinaria, por lo que tal como establece la propia resolución de
la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas
de 18 de junio de 2010, contra la misma podría haberse interpuesto el correspondiente recurso por quien estuviese legitimado para ello ante el Juzgado de Primera
Instancia de Barcelona. Por ello esta representación no
considera necesario efectuar alegaciones al respecto.

ción a la nulidad de una resolución administrativa de una
Dirección General, en relación a la que no se ha dictado
sentencia alguna. No parece congruente con las altas
funciones encomendadas a este Tribunal que le corresponda resolver este tipo de incidentes procesales, de declarar, eventualmente, la nulidad de meras resoluciones
administrativas.
Por todo ello, al Tribunal Constitucional,
Solicita que teniendo por presentado el presente escrito
en tiempo y forma, se sirva admitirlo, y en sus méritos
tener por formuladas las alegaciones que contiene.
Barcelona para Madrid, a 4 de marzo de 2011
Francesc Pau Vall
Letrado

4.87.15.

2. Sin perjuicio de lo que acaba de indicarse, a los efectos del incidente de ejecución planteado, un primer aspecto relevante es que el mantenimiento de la suspensión de la norma impugnada se ha acordado mediante el
repetidamente mencionado Auto del Tribunal de 29 de
julio de 2010. Entendemos que en virtud del principio
de presunción de constitucionalidad de las leyes (AATC
103/1994, FJ 2; 193/1999, FJ 4 y 144/1999, FJ 5, entre
otros muchos), hasta que el Tribunal no haya dictado la
correspondiente sentencia, no procede declarar la nulidad de la resolución que es lo que se pretende mediante
el presente incidente. La norma no ha sido declarada inconstitucional y por ello no puede declararse la nulidad
de la resolución, porque la norma está meramente suspendida, a la espera de la sentencia que en su día dicte
el Tribunal.
En este sentido todos los autos dictados hasta la fecha
relativos a las incidencias de ejecución se refieren en
todo caso a sentencias dictadas por el Tribunal y no a
meros autos. Entre otros los Autos 444/2007, 90/2008,
102/2010 y el Auto 193/2010, en el que se indica:
«Por otra parte, dada la naturaleza jurídica del incidente previsto en el art. 92 LOTC, nuestra misión en este
ámbito “se circunscribe exclusivamente a determinar
si la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada con
ocasión de un recurso de amparo ha sido correctamente
ejecutada, sin que, en modo alguno, pueda extenderse a
cualesquiera otras pretensiones mantenidas por la parte
ante la jurisdicción ordinaria”».
En análogo sentido el Auto 205/2007 inadmite un incidente de ejecución, dado que el objeto del tema se halla
sub iudice ante la jurisdicción ordinaria.
Por ello no puede dictarse la nulidad de la resolución
sino que debe esperarse a que el Tribunal dicte la correspondiente sentencia y, en el supuesto de que el artículo
cuestionado fuese declarado inconstitucional podría entonces declararse la nulidad de la resolución que se pretende.
Finalmente sorprende a esta representación que se pretenda que el Tribunal Constitucional intervenga en rela4.87.15.
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QÜESTIONS D’INCONSTITUCIONALITAT

Qüestió d’inconstitucionalitat 7559/2006,
plantejada per la Secció Cinquena de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte a
un incís de l’article 34.1 del Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de la Llei 1/1983 i la Llei
23/1991
Tram. 382-00001/07

Sentència del Tribunal Constitucional
Reg. 2609 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 01.03.2011

Tribunal Constitucional
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Javier
Delgado Barrio, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo
Pérez Tremps, y doña Adela Asua Batarrita, Magistrados
ha pronunciado

En nombre del Rey
la siguiente

Sentencia
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7559-2006,
planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña respecto del art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo,
sobre comercio interior, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de la Ley 1/1983,
de 18 de febrero, y la Ley 23/1991, de 29 de noviembre.
Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado
del Estado, el Fiscal General del Estado, la Letrada del
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Parlamento de Cataluña y la Abogada de la Generalitat
de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel
Aragón Reyes, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes
1. Con fecha 18 de julio de 2006 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito de la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que se
acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de 26 de junio 2006, dictado en el
recurso de apelación núm. 275-2005, en el que se acuerda promover cuestión de inconstitucionalidad respecto
del art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de
Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, en el inciso «o unas condiciones especiales de estos
que supongan su aminoración en relación con los precios
practicados habitualmente», por su posible contradicción
con el art. 149.1.6 CE y el art. 24.1 de la Ley 7/1996, de
15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
2. La presente cuestión trae causa del recurso contencioso-administrativo núm. 317-2004 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9 de Barcelona, interpuesto por una sociedad mercantil contra resolución de
la Consejería de Comercio, Turismo y Consumo de la
Generalitat de Cataluña que le impuso una sanción de
multa de 60.000 euros por haber realizado en sus establecimientos de Barcelona y Mataró ventas al público de
productos a precios rebajados fuera de la temporada de
rebajas establecida reglamentariamente, infracción prevista en el art. 45 h) del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior («Constituyen infracciones a lo que establece
esta Ley las siguientes: [...] En lo que se refiere a la venta
a precios rebajados, las practicadas con el incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente»).
Por Sentencia de 7 de marzo de 2005 el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9 de Barcelona estimó parcialmente la demanda de la sociedad mercantil,
manteniendo la infracción apreciada en vía administrativa, pero rebajando la sanción a 3.005,06 euros.
3. Contra dicha Sentencia interpuso la sociedad mercantil demandante recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, con el rollo núm. 275-2005. Finalizada la
tramitación del recurso, y con suspensión del plazo para
dictar Sentencia, la Sala, mediante providencia de 19 de
mayo de 2006, dio traslado a las partes para que, de conformidad con el art. 35.2 LOTC, en un plazo común de
diez días alegaran lo que estimaran procedente sobre la
pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, en relación con el art. 34.1 del Decreto Legislativo
de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, en el inciso «o unas condiciones
especiales de estos que supongan su aminoración en relación con los precios practicados habitualmente», por
entender que este inciso podía resultar contrario al art.
149.1.6 CE, en relación con el art. 24.1 de la Ley estatal
7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio mi4.87.15.
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norista, por su posible invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil del
Derecho de la competencia.
4. Mediante escrito de 8 de junio de 2006 el Abogado
de la Generalitat de Cataluña se opuso al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, al entender
incumplido el juicio de relevancia. El Ministerio Fiscal
y la representación procesal de la sociedad mercantil,
mediante escritos presentados el 9 y el 12 de junio, respectivamente, consideraron justificado el planteamiento
de la cuestión, por entender que el inciso del art. 34.1
del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña
1/1993 al que hace referencia la providencia de apertura
del trámite del art. 35.2 LOTC vulnera la competencia
estatal para la regulación de la figura contractual de la
venta en rebajas, reconocida por el art. 149.1.6 CE, como
ya tuvo ocasión de señalar el Tribunal Constitucional en
su STC 157/2004, de 23 de septiembre, en relación con
un precepto de la Ley Foral Navarra 17/2001, de contenido prácticamente idéntico al del art. 34.1 del Decreto
Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993.
5. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por Auto de 26 de junio 2006, acordó plantear
ante este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad en
relación con el inciso «o unas condiciones especiales de
estos que supongan su aminoración en relación con los
precios practicados habitualmente» del art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993,
de 9 de marzo, sobre comercio interior, por su posible
contradicción con el art. 149.1.6 CE, en relación con el
art. 24.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación
del comercio minorista.
El Auto justifica el planteamiento de la presente cuestión, en lo que se refiere al juicio de relevancia (negado
por el Abogado de la Generalitat de Cataluña), señalando que si bien en la parte dispositiva de la resolución sancionadora impugnada en vía contencioso-administrativa
no se cita el art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sí se invoca
en cambio este precepto en la fundamentación jurídica
de la resolución para justificar la sanción impuesta a
la sociedad mercantil demandante en el proceso a quo
por vender en sus establecimientos abiertos al público
(bajo el reclamo de promoción «preus estrella») prendas
a precios rebajados fuera de la temporada de rebajas reglamentariamente establecida, afirmándose en la resolución que la definición de la venta en rebajas contenida
en el art. 34.1 del Decreto Legislativo 1/1993 se adecua
perfectamente a la Ley estatal 7/1996, de 15 de enero,
de ordenación del comercio minorista, y ello, advierte
el Tribunal proponente de la cuestión, pese a que el art.
34.1 del Decreto Legislativo 1/1993 añade a esa definición el inciso «o unas condiciones especiales de estos
que supongan su aminoración en relación con los precios
practicados habitualmente», que no figura en el art. 24.1
de la Ley 7/1996, de 17 de enero. En definitiva –continúa el Auto de planteamiento– el art. 34.1 del Decreto
Legislativo 1/1993 es relevante para el fallo a dictar en
el asunto, porque el tipo que se aplica para sancionar es
la práctica de la venta a precios rebajados con incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa

Informació

58

21 de març de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

vigente, sin tener en cuenta que en los establecimientos
comerciales de la sociedad mercantil sancionada se vendían productos incluidos en la denominada promoción
«preus estrella» junto a otros respecto de los cuales se
ofertaba un tanto por ciento de descuento por la compra
de dos prendas, siendo palmario que esta última modalidad, que tendría encaje en el último inciso del art. 34.1
del Decreto Legislativo 1/1993, no se integra dentro del
concepto de venta en rebajas del art. 24 de la Ley 7/1996,
de 17 de enero, de ordenación del comercio minorista.
Señala seguidamente el Auto que el precepto cuestionado está redactado en términos prácticamente idénticos
al art. 46.1 de la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, y
recuerda que ya la STC 157/2004, de 23 de septiembre
(cuyo fundamento jurídico 11 reproduce el Auto), examinó la constitucionalidad del citado art. 46.1, llegando
a la conclusión de que su inciso «o en unas condiciones
especiales que supongan una minoración en relación con
el precio practicado habitualmente», al regular la venta
en rebajas, ha incidido sobre el contenido contractual de
este tipo de ventas, vulnerando la competencia estatal
relativa a la legislación mercantil (art. 149.1.6 CE), por
lo que la STC 157/2004 declaró su inconstitucionalidad y nulidad. En consecuencia, concluye el Auto, por
la misma razón resulta procedente el planteamiento de
la cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 34.1
del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña
1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, en el inciso «o unas condiciones especiales de estos que supongan su aminoración en relación con los precios practicados habitualmente», por su posible contradicción con el
art. 149.1.6 CE y el art. 24.1 de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de ordenación del comercio minorista.
6. Mediante providencia de 24 de octubre de 2006 la
Sección Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y dar traslado de
las actuaciones, conforme dispone el art. 37.2 LOTC, al
Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de
sus Presidentes, al Gobierno de la Nación, por conducto
del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado,
así como a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de
Cataluña, por conducto de sus respectivos Presidentes,
al objeto de que en plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. También se
acordó publicar la incoación de la cuestión en el Boletín
Oficial del Estado, publicación que tuvo lugar con fecha
10 de noviembre de 2006.
7. El día 14 de noviembre de 2006 tuvo entrada en el
Registro General del Tribunal Constitucional un escrito
del Presidente del Congreso de los Diputados en el que
se comunicaba que dicha Cámara ha adoptado el acuerdo de darse por personada en el proceso, ofreciendo su
colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
8. El Presidente en funciones del Senado, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 14 de noviembre
de 2006, comunicó a su vez que esta Cámara ha adoptado el acuerdo de darse por personada en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
9. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de
alegaciones ante este Tribunal con fecha 21 de noviem4.87.15.
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bre de 2006, interesando la estimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Tras exponer sucintamente los antecedentes del asunto y
reproducir el contenido de los arts. 34.1 y 45 h) del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993,
de 9 de marzo, así como del art. 24.1 de la Ley estatal 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio
minorista, el Fiscal General del Estado expone que las
dudas de inconstitucionalidad de la Sala proponente de
la cuestión se localizan en la invasión de las atribuciones exclusivas del Estado en materia de Derecho de la
competencia (art. 149.1.6 CE), por cuanto el legislador
catalán ha incluido dentro del concepto «ventas a precio
rebajado» que se enuncia en el precepto cuestionado una
modalidad no prevista en el art. 24.1 de la Ley estatal
7/1996, que regula el concepto de «venta en rebajas» (limitado en exclusiva a las ventas de productos realizadas
en un mismo establecimiento por un precio inferior al
fijado antes de dicha venta), modalidad consistente en la
venta de productos con unas condiciones especiales que
suponen una reducción de los precios en rebajas.
Así delimitado el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, sostiene el Fiscal General del Estado que la duda de constitucionalidad que se plantea ya
ha sido resuelta por este Tribunal en la STC 157/2004,
de 23 de septiembre, FJ 11, que cita el propio Auto de
planteamiento, con relación a un precepto de otra Ley
autonómica, el inciso final del art. 46.1 de la Ley Foral
17/2001, de 12 de julio, que tenía el mismo tenor literal que el inciso ahora cuestionado, y que fue declarado
inconstitucional y nulo por haber invadido el legislador
navarro la competencia exclusiva del Estado en materia
de Derecho de la competencia (art. 149.1.6 CE). Por la
misma razón ha de llegarse a la conclusión –concluye el
Fiscal General del Estado– de que la competencia exclusiva para regular la venta en rebajas no le corresponde
a la Comunidad Autónoma de Cataluña sino al Estado,
lo que determina que el inciso cuestionado del art. 34.1
del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña
1/1993, de 9 de marzo, pese a su pretendida finalidad
ventajosa para los consumidores, no pueda superar el canon de constitucionalidad que señala el art. 149.1.6 CE,
resultando por ello inconstitucional.
10. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de
noviembre de 2006 el Abogado del Estado se personó en
el presente proceso constitucional y formuló las alegaciones que seguidamente se resumen.
El Abogado del Estado pone en duda que en el presente
caso se haya cumplido el requisito de la relevancia para
el fallo del precepto cuestionado, inciso final del art. 34.1
del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña
1/1993, por cuanto no es éste el directamente aplicado,
sino el art. 45 h) del referido Decreto Legislativo, que
sanciona la práctica comercial de las rebajas incumpliendo los requisitos en «la normativa vigente», siendo así
que la normativa tenida por vigente por el órgano judicial es precisamente la Ley estatal 7/1996, de 15 de enero,
de ordenación del comercio minorista. No obstante, advierte también el Abogado del Estado que en cualquier
caso no cabe duda de que la competencia para regular el
régimen de ventas con rebaja es exclusivamente estatal,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 149.1.6 CE,
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como así se ha reconocido por la propia Generalitat de
Cataluña, tanto en el expediente sancionador como en la
vía judicial, por lo que, en caso de estimarse relevante el
precepto cuestionado para la decisión del caso, el Abogado del Estado se remite a los razonamientos contenidos
en la STC 157/2004, que cita el Auto de planteamiento
de la cuestión y que anuló el inciso de un precepto de la
Ley Foral reguladora del comercio en Navarra prácticamente similar al aquí cuestionado.
11. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 24 de
noviembre de 2006 la Letrada del Parlamento de Cataluña se personó en el presente proceso constitucional y
solicitó que se acordase la suspensión del plazo que le
ha sido conferido para formular alegaciones al objeto de
que se requiera al órgano judicial el envío de la documentación que no consta en las actuaciones remitidas,
procediéndose a otorgar nuevo plazo de alegaciones una
vez completadas las actuaciones y puestas de manifiesto
en su integridad.
12. Con fecha 26 de noviembre de 2006 la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña remitió por fax
a este Tribunal los documentos que no constaban en las
actuaciones relativas al recurso de apelación núm. 2752005, en el que se ha planteado la presente cuestión de
inconstitucionalidad.
13. Mediante providencia de 29 de noviembre de 2006
la Sección Primera de este Tribunal acordó unir a las
actuaciones los documentos remitidos por la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y dar traslado
de los mismos a las partes personadas, concediéndoles
un plazo de quince días para formular las alegaciones
que estimen oportunas o ratificarse en las ya efectuadas.
14. La Abogada de la Generalitat de Cataluña presentó
sus alegaciones ante este Tribunal con fecha 30 de noviembre de 2006.
Sostiene, en primer lugar, que la cuestión de inconstitucionalidad debe declararse inadmisible, porque el Auto
de planteamiento no cumple el requisito referido al juicio de relevancia (art. 35.2 LOTC), toda vez que el inciso cuestionado del art. 34.1 del Decreto Legislativo de
la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, no es
de aplicación necesaria para resolver el recurso de apelación en el que se ha planteado la presente cuestión. La
sanción impuesta a la sociedad mercantil demandante
en el proceso a quo lo ha sido por cometer la infracción
prevista en el art. 45 h) del Decreto Legislativo 1/1993,
de 9 de marzo, sobre comercio interior, al haber realizado ventas al público de productos a precios rebajados
fuera de la temporada de rebajas establecida en el Decreto 150/1996, de 30 de abril, lo que resulta plenamente
conforme con las previsiones contempladas en los arts.
24 y 25 de la Ley estatal 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. La referencia en la
resolución sancionadora al inciso cuestionado se realizó
simplemente a efectos comparativos, pero dicho inciso
no ha sido aplicado para sancionar a la sociedad mercantil, por lo que no se trata de una norma relevante para el
fallo a dictar en el recurso de apelación. Sólo lo sería si
la sociedad mercantil hubiera sido sancionada por reali4.87.15.
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zar ventas con descuento por la compra de dos unidades,
pero esto –se insiste– no es lo sucedido en el presente
caso, pues la sanción impuesta a la sociedad mercantil
lo ha sido por realizar su promoción denominada «preus
estrella» fuera de los periodos de rebajas establecidos en
el Decreto 150/1996.
Subsidiariamente, la Abogada de la Generalitat de Cataluña interesa la desestimación de la presente cuestión,
por entender que en cualquier caso el inciso cuestionado
del art. 34.1 del Decreto Legislativo 1/1993, de 9 de marzo, no es inconstitucional. La Abogada de la Generalidad
manifiesta su discrepancia con el criterio mantenido por
este Tribunal en su STC 157/2004, de 23 de septiembre,
FJ 11, en cuya virtud fue declarado inconstitucional y
nulo el inciso final del art. 46.1 de la Ley Foral 17/2001,
de 12 de julio, que tenía una redacción prácticamente
idéntica al inciso aquí cuestionado, por estimar que suponía una invasión de la competencia estatal en materia
de legislación mercantil (art. 149.1.6 CE). A juicio de la
Abogada de la Generalidad el inciso cuestionado del art.
34.1 del Decreto Legislativo 1/1993, de 9 de marzo, está
en perfecta consonancia con las normas del bloque de la
constitucionalidad, sin que exista contradicción alguna
entre el mismo y los arts. 149.1.6 CE y 24.1 de la Ley
7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
15. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 5 de
diciembre de 2006 la Letrada del Parlamento de Cataluña formuló sus alegaciones.
Comienza exponiendo unas consideraciones preliminares en torno a la determinación del bloque de la constitucionalidad como elemento esencial para el enjuiciamiento del precepto cuestionado. En tal sentido, sostiene
que para determinar si el inciso cuestionado del art. 34.1
del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña
1/1993, de 9 de marzo, se adecua al reparto de competencias constitucionalmente garantizado, ha de atenderse
a lo dispuesto en el art. 149.1.6 CE y en el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, resultado de la reforma
aprobada por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio.
Sentado lo anterior, sostiene seguidamente la Letrada
del Parlamento de Cataluña que el precepto cuestionado
no vulnera la competencia exclusiva estatal en materia
de legislación mercantil, toda vez que la regulación que
en dicho precepto se contiene nada tiene que ver con
la legislación mercantil, por cuanto no incide sobre el
contenido contractual de la venta en rebajas, ni supone
alterar la modificación del contrato, siendo errónea la
premisa de la que parte el Auto de planteamiento de la
cuestión acerca de la identidad de contenido entre el inciso cuestionado del art. 34.1 del Decreto Legislativo de
la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, y el
inciso final del art. 46.1 de la Ley Foral 17/2001, de 12
de julio, que fue declarado inconstitucional y nulo por la
STC 157/2004, de 23 de septiembre, FJ 11, por invadir la
competencia estatal en materia de legislación mercantil
(art. 149.1.6 CE). El precepto aquí cuestionado lo único
que comporta, según la Letrada del Parlamento de Cataluña, es incrementar los mecanismos existentes para
ofrecer una mayor seguridad al consumidor, a efectos de
conocer cuándo se encuentra ante una compra mediante
precio rebajado, es decir, se trata de una norma de pro-
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tección de los consumidores y usuarios, que no supone
modificación alguna del contrato típico de compraventa
ni tampoco introduce ninguna innovación contractual.
En consecuencia, a la luz de la doctrina sentada por el
Tribunal Constitucional en sus SSTC 88/1986 y 62/1991,
sobre la competencia de las Comunidades Autónomas en
materia de comercio interior, el precepto cuestionado no
invade la competencia exclusiva del Estado establecida
en el art. 149.1.6 CE, no pudiendo ser declarado inconstitucional por el mero hecho de que su contenido no sea
idéntico al del art. 24.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero,
de ordenación del comercio minorista, que no tiene el
carácter de legislación básica.
Además –continúa la Letrada del Parlamento de Cataluña– el precepto cuestionado es totalmente acorde con
las competencias exclusivas estatutariamente reconocidas a favor de la Generalitat de Cataluña en materia
de comercio interior (comercio y ferias) y consumo (que
incluye la defensa de los consumidores y usuarios) por
los arts. 121 y 123, respectivamente, del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, resultado de la reforma
aprobada por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, en
relación con el art. 110 del mismo Estatuto, que establece
la delimitación funcional de las competencias exclusivas
de la Generalitat de Cataluña. En definitiva, el precepto
cuestionado es plenamente constitucional, ya que encuentra su justificación en la defensa de los intereses colectivos de protección de los consumidores y usuarios
y en la necesaria transparencia del mercado, dando así
cumplimiento a sendos mandatos constitucionales, y ello
mediante el establecimiento de medidas para las que es
competente la Generalitat de Cataluña, de conformidad
con lo dispuesto concretamente en los arts. 121.1 b) y
123 a) del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en relación con el art. 110 del mismo, adecuándose por tanto el
precepto cuestionado al reparto competencial establecido en el bloque de la constitucionalidad.
Por todo ello la Letrada del Parlamento de Cataluña concluye solicitando la desestimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
16. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado
en este Tribunal el 12 de diciembre de 2006, manifestó
que se ratificaba en las alegaciones efectuadas en su escrito presentado 23 de noviembre de 2006.
17. El Pleno de este Tribunal, mediante providencia de
17 de febrero de 2009, acordó, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 10.1 c) LOTC, en la redacción dada
por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, deferir el
conocimiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad a la Sala Primera, a la que le ha correspondido por
turno objetivo.
18. Por providencia de 10 de febrero de 2011 se acordó
señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación
4.87.15.
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con el art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat
de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, en el inciso «o unas condiciones especiales de estos
que supongan su aminoración en relación con los precios
practicados habitualmente», por posible infracción de lo
dispuesto en el art. 149.1.6 CE, que atribuye competencia
exclusiva al Estado en materia de legislación mercantil,
y en el art. 24.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
En consecuencia, la cuestión planteada estriba en determinar si el referido inciso final del art. 34.1 del Decreto
Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de
marzo, sobre comercio interior, al regular la venta en rebajas, ha incidido sobre el contenido contractual de este
tipo de ventas, vulnerando la competencia estatal relativa a la legislación mercantil (art. 149.1.6 CE).
2. Antes de entrar a examinar la constitucionalidad del
precepto legal cuestionado debemos pronunciarnos sobre el óbice procesal alegado por el Abogado del Estado
y la Abogada de la Generalitat de Cataluña, que consideran que no se cumple en el presente caso el juicio de
relevancia exigido por el art. 35.2 LOTC en lo que se
refiere a la aplicabilidad del precepto cuestionado para la
resolución del proceso a quo, dado que la sanción cuya
procedencia se discute en dicho proceso no fue impuesta
en aplicación del inciso final del art. 34.1 del Decreto
Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, sino
por cometerse la infracción prevista en el art. 45 h) del
referido Decreto Legislativo, que sanciona la práctica
comercial de las rebajas incumpliendo «los requisitos
establecidos en la normativa vigente», al haber efectuado la sociedad mercantil sancionada ventas al público
de productos a precios rebajados fuera de la temporada
de rebajas.
Conviene recordar que, conforme a reiterada doctrina de
este Tribunal, es a los Jueces y Tribunales ordinarios que
plantean las cuestiones de inconstitucionalidad a los que,
prima facie, corresponde expresar el juicio de relevancia
–es decir, el esquema argumental del que resulte que el
fallo que haya de dictarse en el proceso a quo depende de
la validez o falta de validez de la norma cuestionada–, de
modo que el Tribunal Constitucional no puede adentrarse a sustituir o rectificar el criterio de los órganos judiciales proponentes, salvo en los supuestos en que de manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido y
en aplicación de principios jurídicos básicos, se advierta
que la argumentación judicial en relación con el juicio
de relevancia carece de consistencia (entre otras, SSTC
17/1981, de 1 de junio, FJ 1; 106/1986, de 24 de julio, FJ
1; 142/1990, de 20 de septiembre, FJ 1; 189/1991, de 3
de octubre, FJ 2; 174/1998, de 23 de julio, FJ 1; 63/2003,
de 27 de marzo, FJ 2; 51/2004, de 13 de abril, FJ 1; y
81/2009, de 23 de marzo, FJ 3).
Pues bien, de conformidad con esta doctrina debe entenderse cumplido en el presente caso el juicio de relevancia, por lo que la objeción de admisibilidad opuesta por
el Abogado del Estado y la Abogada de la Generalitat de
Cataluña, con fundamento en la inaplicabilidad del precepto cuestionado, ha de ser rechazada, pues lo cierto es
que la norma cuestionada fue la expresamente aplicada
por la Administración en el expediente que dio lugar al
proceso judicial y que por ello y por su contenido mate-
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rial en relación con el caso no constatamos en absoluto
que no resulte «en modo alguno aplicable al caso» (por
todas, SSTC 189/1991, de 3 de octubre, FJ 2; 149/1994,
de 12 de mayo, FJ único; y 168/2008, de 15 de diciembre, FJ 3).
En efecto, el órgano judicial promotor de la cuestión ha
justificado cumplidamente el juicio de relevancia, razonando en el Auto de planteamiento que el sentido del fallo en el proceso a quo depende de la validez de la norma
legal cuestionada, toda vez que si bien en la parte dispositiva de la resolución sancionadora impugnada en vía
contencioso-administrativa no se cita el art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993,
de 9 de marzo, sí se invoca en cambio este precepto en la
fundamentación jurídica de la resolución para justificar
la sanción impuesta a la sociedad mercantil demandante
en el proceso a quo por vender en sus establecimientos
abiertos al público prendas a precios rebajados fuera de
la temporada de rebajas reglamentariamente establecida,
afirmándose en la resolución sancionadora que la definición de la venta en rebajas contenida en el art. 34.1
del Decreto Legislativo 1/1993 se adecua a la Ley estatal 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. En definitiva, el juicio de aplicabilidad y
relevancia se cumple en el Auto de planteamiento de la
cuestión, puesto que se razona que el inciso cuestionado
del art. 34.1 del Decreto Legislativo 1/1993, en cuanto
integrante del concepto de venta en rebajas, es determinante para la definición de la infracción sancionada por
la Administración catalana, infracción consistente en
la práctica de dicha venta con el incumplimiento de los
requisitos establecidos por la normativa vigente, y tipificada en el art. 45 h) del Decreto Legislativo 1/1993, en
el que la Administración catalana ha subsumido la conducta de la sociedad mercantil demandante en el proceso
a quo.
3. Asimismo, antes de pasar al examen del fondo de la
cuestión debemos dar respuesta al alegato de la Letrada
del Parlamento de Cataluña, que sostiene la aplicación
de la doctrina del ius superveniens, por la modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña por la Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, para determinar si el inciso cuestionado del art. 34.1 del Decreto Legislativo de
la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre
comercio interior, se adecua al reparto de competencias
constitucionalmente garantizado.
Pues bien, ha de advertirse que la doctrina del ius superveniens, según la cual el control de las normas que
incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes al momento de dictar Sentencia
[entre otras, SSTC 137/1986, de 6 de noviembre, FJ 4;
170/1989, de 19 de octubre, FJ 3; 1/2003, de 16 de enero,
FJ 9; 109/2003, de 5 de junio, FJ 6; 14/2004, de 12 de
febrero, FJ 8; 47/2004, de 25 de marzo, FJ 7; y 135/2006,
de 27 de abril, FJ 3 a)], no resulta aplicable a las cuestiones de inconstitucionalidad, como este Tribunal ha venido a precisar (SSTC 178/2004, de 21 de octubre, FJ 5;
254/2004, de 22 de diciembre, FJ 5; y 164/2006, de 24
de mayo, FJ 4).
La consecuencia de lo expuesto habrá de ser que valoremos la tacha de inconstitucionalidad que se imputa
4.87.15.
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al precepto cuestionado del Decreto Legislativo de la
Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre
comercio interior, de acuerdo con la norma estatutaria
vigente en el momento en que fue planteada la cuestión
en el proceso a quo, lo que conduce a tomar en consideración lo establecido en el Estatuto de Autonomía de
Cataluña aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de
diciembre, careciendo de relevancia para la resolución
de la presente cuestión la modificación estatutaria realizada por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, en
virtud de la cual el vigente Estatuto de Autonomía reconoce a la Generalitat competencia exclusiva en materia
de comercio y ferias, en los términos establecidos en su
art. 121, en relación con su art. 110, preceptos cuyas impugnaciones han sido objeto de la STC 31/2010, de 28 de
junio, FFJJ 59 y 68 y fallo.
En suma, para la resolución de la presente cuestión ha de
tenerse en cuenta que el Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, por el que se aprueba la refundición en
un texto único de los preceptos de la Ley 1/1983, de 18
de febrero, y de la Ley 23/1991, de 29 de noviembre, de
comercio interior, es una regulación dictada (al igual que
las normas refundidas), al amparo de la competencia que
el art. 12.1.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de
1979 reconocía a la Generalitat, en los términos de lo
dispuesto en los arts. 38, 131, y 149.1.11 y 13 CE, en materia de comercio interior y defensa de los consumidores
y usuarios, y sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre defensa de la competencia.
4. Efectuadas las precisiones que anteceden, procede
que analicemos si el inciso cuestionado «o unas condiciones especiales de estos que supongan su aminoración
en relación con los precios practicados habitualmente»
del art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de
Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, se ajusta al orden constitucional de distribución de
competencias, para lo cual necesariamente habremos de
tener en cuenta, como ponen de manifiesto en sus alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado, la doctrina sentada en nuestra STC 157/2004, de 23
de septiembre (que cita el propio Auto de planteamiento
de la cuestión como fundamento de su duda de constitucionalidad), en relación con un precepto de otra Ley
autonómica (el inciso final del art. 46.1 de la Ley Foral
17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra), que tenía prácticamente la misma redacción que
el inciso aquí cuestionado, y que fue declarado inconstitucional y nulo por la citada STC 157/2004, al entender
este Tribunal que esa regulación invadió la competencia
exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil
(art. 149.1.6 CE).
El art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat
de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, establece (en los mismos términos que lo hacía
el art. 19.1 de la Ley 23/1991, de 29 de noviembre, de
comercio interior, que es objeto de refundición) que «[s]
e consideran ventas a precio rebajado las ventas en las
que se ofrece al público, mediante cualquier tipo de publicidad, una reducción de los precios o unas condiciones especiales de estos que supongan su aminoración
en relación con los precios practicados habitualmente»,
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siendo este inciso final («o unas condiciones especiales
de estos que supongan su aminoración en relación con
los precios practicados habitualmente») el que el órgano
judicial promotor de la cuestión cuestiona, atendiendo a
la doctrina sentada en la citada STC 157/2004, por entender que puede incurrir en infracción de lo dispuesto
en el art. 149.1.6 CE, que atribuye competencia exclusiva
al Estado en materia de legislación mercantil, y del art.
24.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del
comercio minorista, que establece que «[s]e entiende que
existe venta en rebajas cuando los artículos objeto de la
misma se ofertan, en el mismo establecimiento en el que
se ejerce habitualmente la actividad comercial, a un precio inferior al fijado antes de dicha venta».
Ciertamente, con remisión a la doctrina precedente en
la materia, en la STC 157/2004 se reitera que «la determinación de las relaciones contractuales propias de los
diferentes tipos de ventas desarrolladas por los comerciantes se inscribe en el ámbito del art. 149.1.6 CE» (FJ
11). Partiendo de esta premisa, en dicha Sentencia (mismo fundamento jurídico) se concluye que «es obvio que
el art. 46.1 de la Ley Foral 17/2001 se ha introducido
en el núcleo normativo que es propio de la figura contractual de la venta en rebajas, separándose, además, de
la conceptualización que de este contrato ha realizado
la Ley estatal 7/1996 en su art. 24.1. En efecto, definir
la venta en rebajas como aquella modalidad de venta
en la que se ofertan al público artículos ‘a un precio inferior al fijado antes de su venta o en unas condiciones
que supongan una minoración en relación con el precio
practicado habitualmente’ supone regular las relaciones
contractuales en un aspecto tan central como es el precio de los productos que se someten a esta modalidad de
venta. Y hemos de coincidir con el Abogado del Estado en que la incidencia sobre dicha relación contractual
desborda el marco fijado al respecto por la legislación
estatal, puesto que la norma foral no sólo incluye como
venta en rebajas la de aquellos productos que se ofertan a ‘un precio inferior al fijado antes de su venta’, sino
también la de los que se ofertan ‘en unas condiciones
que supongan una minoración en relación con el precio
practicado habitualmente’. Es claro que la ‘minoración’
en el precio no es asimilable, en términos conceptuales
y en el preciso y estricto significado propio de esta expresión, a la oferta de condiciones complementarias que
supongan, de hecho, una minoración en aquél, por lo que
la regulación autonómica va más allá de lo previsto en la
estatal, incidiendo en el ámbito del contenido contractual de la operación que contempla y, con ello, entrando en
campo propio de la ‘legislación mercantil’, competencia
exclusiva del Estado a tenor de lo establecido en el art.
149.1.6 CE. En definitiva, el inciso ‘o en unas condiciones que supongan una minoración en relación con el
precio practicado habitualmente’ del art. 46.1 de la Ley
Foral 17/2001 es inconstitucional y nulo».
5. La aplicación al presente caso de la doctrina sentada
en la STC 157/2004 ha de conducir a la estimación de
la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, declarando, en consecuencia, la inconstitucionalidad y nulidad
del inciso «o unas condiciones especiales de estos que
supongan su aminoración en relación con los precios
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practicados habitualmente» del art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de
marzo.
En efecto, tal como sucedía en el caso del inciso de similar tenor del art. 46.1 de la Ley Foral 17/2001 declarado
inconstitucional y nulo por la STC 157/2004, el inciso
final del art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993 incide en el núcleo normativo
propio de la figura contractual de la venta en rebajas,
desbordando el marco fijado al respecto por el art. 24.1
de la Ley estatal 7/1996, de ordenación del comercio
minorista, puesto que la norma catalana incluye como
venta en rebajas también la de aquellos productos que
se ofertan en unas condiciones especiales de los precios
«que supongan su aminoración en relación con los precios practicados habitualmente», de modo que la regulación cuestionada provoca la alteración de una modalidad
de contrato mercantil contenida en la legislación estatal,
vulnerando con ello la competencia exclusiva del Estado
en materia de legislación mercantil (art. 149.1.6 CE).

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y,
en consecuencia, declarar que el art. 34.1 del Decreto
Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9
de marzo, sobre comercio interior, en el inciso «o unas
condiciones especiales de estos que supongan su aminoración en relación con los precios practicados habitualmente», es contrario al orden constitucional de competencias y, por tanto, inconstitucional y nulo.
Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.
Dada en Madrid, a catorce de febrero de dos mil once.

Qüestió d’inconstitucionalitat 7791/2010,
plantejada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona respecte a
l’article 30 de la Llei 3/1993, del 5 de març,
de l’Estatut del consumidor
Tram. 382-00001/09

Al·legacions que formula el Parlament

Tribunal Constitucional
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Javier
Delgado Barrio, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo
Pérez Tremps, y doña Adela Asua Batarrita, Magistrados
ha pronunciado
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En nombre del Rey
la siguiente

Sentencia
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 7559-2006,
planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña respecto del art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo,
sobre comercio interior, por el que se aprueba la refundición en un texto único de los preceptos de la Ley 1/1983,
de 18 de febrero, y la Ley 23/1991, de 29 de noviembre.
Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado
del Estado, el Fiscal General del Estado, la Letrada del
Parlamento de Cataluña y la Abogada de la Generalitat
de Cataluña. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel
Aragón Reyes, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes
1. Con fecha 18 de julio de 2006 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito de la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al que se
acompaña, junto al testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de 26 de junio 2006, dictado en el
recurso de apelación núm. 275-2005, en el que se acuerda promover cuestión de inconstitucionalidad respecto
del art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de
Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, en el inciso «o unas condiciones especiales de estos
que supongan su aminoración en relación con los precios
practicados habitualmente», por su posible contradicción
con el art. 149.1.6 CE y el art. 24.1 de la Ley 7/1996, de
15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
2. La presente cuestión trae causa del recurso contencioso-administrativo núm. 317-2004 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9 de Barcelona, interpuesto por una sociedad mercantil contra resolución de
la Consejería de Comercio, Turismo y Consumo de la
Generalitat de Cataluña que le impuso una sanción de
multa de 60.000 euros por haber realizado en sus establecimientos de Barcelona y Mataró ventas al público de
productos a precios rebajados fuera de la temporada de
rebajas establecida reglamentariamente, infracción prevista en el art. 45 h) del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior («Constituyen infracciones a lo que establece
esta Ley las siguientes: ... En lo que se refiere a la venta a
precios rebajados, las practicadas con el incumplimiento
de los requisitos establecidos por la normativa vigente»).
Por Sentencia de 7 de marzo de 2005 el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 9 de Barcelona estimó parcialmente la demanda de la sociedad mercantil,
manteniendo la infracción apreciada en vía administrativa, pero rebajando la sanción a 3.005,06 euros.
3. Contra dicha Sentencia interpuso la sociedad mercantil demandante recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
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de Cataluña, con el rollo núm. 275-2005. Finalizada la
tramitación del recurso, y con suspensión del plazo para
dictar Sentencia, la Sala, mediante providencia de 19 de
mayo de 2006, dio traslado a las partes para que, de conformidad con el art. 35.2 LOTC, en un plazo común de
diez días alegaran lo que estimaran procedente sobre la
pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, en relación con el art. 34.1 del Decreto Legislativo
de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, en el inciso «o unas condiciones
especiales de estos que supongan su aminoración en relación con los precios practicados habitualmente», por
entender que este inciso podía resultar contrario al art.
149.1.6 CE, en relación con el art. 24.1 de la Ley estatal
7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, por su posible invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil del
Derecho de la competencia.
4. Mediante escrito de 8 de junio de 2006 el Abogado
de la Generalitat de Cataluña se opuso al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, al entender
incumplido el juicio de relevancia. El Ministerio Fiscal
y la representación procesal de la sociedad mercantil,
mediante escritos presentados el 9 y el 12 de junio, respectivamente, consideraron justificado el planteamiento
de la cuestión, por entender que el inciso del art. 34.1
del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña
1/1993 al que hace referencia la providencia de apertura
del trámite del art. 35.2 LOTC vulnera la competencia
estatal para la regulación de la figura contractual de la
venta en rebajas, reconocida por el art. 149.1.6 CE, como
ya tuvo ocasión de señalar el Tribunal Constitucional en
su STC 157/2004, de 23 de septiembre, en relación con
un precepto de la Ley Foral Navarra 17/2001, de contenido prácticamente idéntico al del art. 34.1 del Decreto
Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993.
5. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por Auto de 26 de junio 2006, acordó plantear
ante este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad en
relación con el inciso «o unas condiciones especiales de
estos que supongan su aminoración en relación con los
precios practicados habitualmente» del art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993,
de 9 de marzo, sobre comercio interior, por su posible
contradicción con el art. 149.1.6 CE, en relación con el
art. 24.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación
del comercio minorista.
El Auto justifica el planteamiento de la presente cuestión, en lo que se refiere al juicio de relevancia (negado
por el Abogado de la Generalitat de Cataluña), señalando que si bien en la parte dispositiva de la resolución sancionadora impugnada en vía contencioso-administrativa
no se cita el art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sí se invoca
en cambio este precepto en la fundamentación jurídica
de la resolución para justificar la sanción impuesta a
la sociedad mercantil demandante en el proceso a quo
por vender en sus establecimientos abiertos al público
(bajo el reclamo de promoción «preus estrella») prendas
a precios rebajados fuera de la temporada de rebajas reglamentariamente establecida, afirmándose en la resolu-
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ción que la definición de la venta en rebajas contenida
en el art. 34.1 del Decreto Legislativo 1/1993 se adecua
perfectamente a la Ley estatal 7/1996, de 15 de enero,
de ordenación del comercio minorista, y ello, advierte
el Tribunal proponente de la cuestión, pese a que el art.
34.1 del Decreto Legislativo 1/1993 añade a esa definición el inciso «o unas condiciones especiales de estos
que supongan su aminoración en relación con los precios
practicados habitualmente», que no figura en el art. 24.1
de la Ley 7/1996, de 17 de enero. En definitiva –continúa el Auto de planteamiento– el art. 34.1 del Decreto
Legislativo 1/1993 es relevante para el fallo a dictar en
el asunto, porque el tipo que se aplica para sancionar es
la práctica de la venta a precios rebajados con incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa
vigente, sin tener en cuenta que en los establecimientos
comerciales de la sociedad mercantil sancionada se vendían productos incluidos en la denominada promoción
«preus estrella» junto a otros respecto de los cuales se
ofertaba un tanto por ciento de descuento por la compra
de dos prendas, siendo palmario que esta última modalidad, que tendría encaje en el último inciso del art. 34.1
del Decreto Legislativo 1/1993, no se integra dentro del
concepto de venta en rebajas del art. 24 de la Ley 7/1996,
de 17 de enero, de ordenación del comercio minorista.
Señala seguidamente el Auto que el precepto cuestionado está redactado en términos prácticamente idénticos
al art. 46.1 de la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, y
recuerda que ya la STC 157/2004, de 23 de septiembre
(cuyo fundamento jurídico 11 reproduce el Auto), examinó la constitucionalidad del citado art. 46.1, llegando
a la conclusión de que su inciso «o en unas condiciones
especiales que supongan una minoración en relación con
el precio practicado habitualmente», al regular la venta
en rebajas, ha incidido sobre el contenido contractual de
este tipo de ventas, vulnerando la competencia estatal
relativa a la legislación mercantil (art. 149.1.6 CE), por
lo que la STC 157/2004 declaró su inconstitucionalidad y nulidad. En consecuencia, concluye el Auto, por
la misma razón resulta procedente el planteamiento de
la cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 34.1
del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña
1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, en el inciso «o unas condiciones especiales de estos que supongan su aminoración en relación con los precios practicados habitualmente», por su posible contradicción con el
art. 149.1.6 CE y el art. 24.1 de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de ordenación del comercio minorista.
6. Mediante providencia de 24 de octubre de 2006 la
Sección Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad y dar traslado de
las actuaciones, conforme dispone el art. 37.2 LOTC, al
Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de
sus Presidentes, al Gobierno de la Nación, por conducto
del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado,
así como a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento de
Cataluña, por conducto de sus respectivos Presidentes,
al objeto de que en plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. También se
acordó publicar la incoación de la cuestión en el Boletín
Oficial del Estado, publicación que tuvo lugar con fecha
10 de noviembre de 2006.
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7. El día 14 de noviembre de 2006 tuvo entrada en el
Registro General del Tribunal Constitucional un escrito
del Presidente del Congreso de los Diputados en el que
se comunicaba que dicha Cámara ha adoptado el acuerdo de darse por personada en el proceso, ofreciendo su
colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
8. El Presidente en funciones del Senado, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 14 de noviembre
de 2006, comunicó a su vez que esta Cámara ha adoptado el acuerdo de darse por personada en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
9. El Fiscal General del Estado presentó su escrito de
alegaciones ante este Tribunal con fecha 21 de noviembre de 2006, interesando la estimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Tras exponer sucintamente los antecedentes del asunto y
reproducir el contenido de los arts. 34.1 y 45 h) del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993,
de 9 de marzo, así como del art. 24.1 de la Ley estatal 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio
minorista, el Fiscal General del Estado expone que las
dudas de inconstitucionalidad de la Sala proponente de
la cuestión se localizan en la invasión de las atribuciones exclusivas del Estado en materia de Derecho de la
competencia (art. 149.1.6 CE), por cuanto el legislador
catalán ha incluido dentro del concepto «ventas a precio
rebajado» que se enuncia en el precepto cuestionado una
modalidad no prevista en el art. 24.1 de la Ley estatal
7/1996, que regula el concepto de «venta en rebajas» (limitado en exclusiva a las ventas de productos realizadas
en un mismo establecimiento por un precio inferior al
fijado antes de dicha venta), modalidad consistente en la
venta de productos con unas condiciones especiales que
suponen una reducción de los precios en rebajas.
Así delimitado el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, sostiene el Fiscal General del Estado que la duda de constitucionalidad que se plantea ya
ha sido resuelta por este Tribunal en la STC 157/2004,
de 23 de septiembre, FJ 11, que cita el propio Auto de
planteamiento, con relación a un precepto de otra Ley
autonómica, el inciso final del art. 46.1 de la Ley Foral
17/2001, de 12 de julio, que tenía el mismo tenor literal que el inciso ahora cuestionado, y que fue declarado
inconstitucional y nulo por haber invadido el legislador
navarro la competencia exclusiva del Estado en materia
de Derecho de la competencia (art. 149.1.6 CE). Por la
misma razón ha de llegarse a la conclusión –concluye el
Fiscal General del Estado– de que la competencia exclusiva para regular la venta en rebajas no le corresponde
a la Comunidad Autónoma de Cataluña sino al Estado,
lo que determina que el inciso cuestionado del art. 34.1
del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña
1/1993, de 9 de marzo, pese a su pretendida finalidad
ventajosa para los consumidores, no pueda superar el canon de constitucionalidad que señala el art. 149.1.6 CE,
resultando por ello inconstitucional.
10. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de
noviembre de 2006 el Abogado del Estado se personó en
el presente proceso constitucional y formuló las alegaciones que seguidamente se resumen.
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El Abogado del Estado pone en duda que en el presente
caso se haya cumplido el requisito de la relevancia para
el fallo del precepto cuestionado, inciso final del art. 34.1
del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña
1/1993, por cuanto no es éste el directamente aplicado,
sino el art. 45 h) del referido Decreto Legislativo, que
sanciona la práctica comercial de las rebajas incumpliendo los requisitos en «la normativa vigente», siendo así
que la normativa tenida por vigente por el órgano judicial es precisamente la Ley estatal 7/1996, de 15 de enero,
de ordenación del comercio minorista. No obstante, advierte también el Abogado del Estado que en cualquier
caso no cabe duda de que la competencia para regular el
régimen de ventas con rebaja es exclusivamente estatal,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 149.1.6 CE,
como así se ha reconocido por la propia Generalitat de
Cataluña, tanto en el expediente sancionador como en la
vía judicial, por lo que, en caso de estimarse relevante el
precepto cuestionado para la decisión del caso, el Abogado del Estado se remite a los razonamientos contenidos
en la STC 157/2004, que cita el Auto de planteamiento
de la cuestión y que anuló el inciso de un precepto de la
Ley Foral reguladora del comercio en Navarra prácticamente similar al aquí cuestionado.
11. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 24 de
noviembre de 2006 la Letrada del Parlamento de Cataluña se personó en el presente proceso constitucional y
solicitó que se acordase la suspensión del plazo que le
ha sido conferido para formular alegaciones al objeto de
que se requiera al órgano judicial el envío de la documentación que no consta en las actuaciones remitidas,
procediéndose a otorgar nuevo plazo de alegaciones una
vez completadas las actuaciones y puestas de manifiesto
en su integridad.
12. Con fecha 26 de noviembre de 2006 la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña remitió por fax
a este Tribunal los documentos que no constaban en las
actuaciones relativas al recurso de apelación núm. 2752005, en el que se ha planteado la presente cuestión de
inconstitucionalidad.
13. Mediante providencia de 29 de noviembre de 2006
la Sección Primera de este Tribunal acordó unir a las
actuaciones los documentos remitidos por la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y dar traslado
de los mismos a las partes personadas, concediéndoles
un plazo de quince días para formular las alegaciones
que estimen oportunas o ratificarse en las ya efectuadas.
14. La Abogada de la Generalitat de Cataluña presentó
sus alegaciones ante este Tribunal con fecha 30 de noviembre de 2006.
Sostiene, en primer lugar, que la cuestión de inconstitucionalidad debe declararse inadmisible, porque el Auto
de planteamiento no cumple el requisito referido al juicio de relevancia (art. 35.2 LOTC), toda vez que el inciso cuestionado del art. 34.1 del Decreto Legislativo de
la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, no es
de aplicación necesaria para resolver el recurso de apelación en el que se ha planteado la presente cuestión. La
sanción impuesta a la sociedad mercantil demandante
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en el proceso a quo lo ha sido por cometer la infracción
prevista en el art. 45 h) del Decreto Legislativo 1/1993,
de 9 de marzo, sobre comercio interior, al haber realizado ventas al público de productos a precios rebajados
fuera de la temporada de rebajas establecida en el Decreto 150/1996, de 30 de abril, lo que resulta plenamente
conforme con las previsiones contempladas en los arts.
24 y 25 de la Ley estatal 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. La referencia en la
resolución sancionadora al inciso cuestionado se realizó
simplemente a efectos comparativos, pero dicho inciso
no ha sido aplicado para sancionar a la sociedad mercantil, por lo que no se trata de una norma relevante para el
fallo a dictar en el recurso de apelación. Sólo lo sería si
la sociedad mercantil hubiera sido sancionada por realizar ventas con descuento por la compra de dos unidades,
pero esto –se insiste– no es lo sucedido en el presente
caso, pues la sanción impuesta a la sociedad mercantil
lo ha sido por realizar su promoción denominada «preus
estrella» fuera de los periodos de rebajas establecidos en
el Decreto 150/1996.
Subsidiariamente, la Abogada de la Generalitat de Cataluña interesa la desestimación de la presente cuestión,
por entender que en cualquier caso el inciso cuestionado
del art. 34.1 del Decreto Legislativo 1/1993, de 9 de marzo, no es inconstitucional. La Abogada de la Generalidad
manifiesta su discrepancia con el criterio mantenido por
este Tribunal en su STC 157/2004, de 23 de septiembre,
FJ 11, en cuya virtud fue declarado inconstitucional y
nulo el inciso final del art. 46.1 de la Ley Foral 17/2001,
de 12 de julio, que tenía una redacción prácticamente
idéntica al inciso aquí cuestionado, por estimar que suponía una invasión de la competencia estatal en materia
de legislación mercantil (art. 149.1.6 CE). A juicio de la
Abogada de la Generalidad el inciso cuestionado del art.
34.1 del Decreto Legislativo 1/1993, de 9 de marzo, está
en perfecta consonancia con las normas del bloque de la
constitucionalidad, sin que exista contradicción alguna
entre el mismo y los arts. 149.1.6 CE y 24.1 de la Ley
7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
15. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 5 de
diciembre de 2006 la Letrada del Parlamento de Cataluña formuló sus alegaciones.
Comienza exponiendo unas consideraciones preliminares en torno a la determinación del bloque de la constitucionalidad como elemento esencial para el enjuiciamiento del precepto cuestionado. En tal sentido, sostiene
que para determinar si el inciso cuestionado del art. 34.1
del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña
1/1993, de 9 de marzo, se adecua al reparto de competencias constitucionalmente garantizado, ha de atenderse
a lo dispuesto en el art. 149.1.6 CE y en el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, resultado de la reforma
aprobada por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio.
Sentado lo anterior, sostiene seguidamente la Letrada
del Parlamento de Cataluña que el precepto cuestionado
no vulnera la competencia exclusiva estatal en materia
de legislación mercantil, toda vez que la regulación que
en dicho precepto se contiene nada tiene que ver con
la legislación mercantil, por cuanto no incide sobre el
contenido contractual de la venta en rebajas, ni supone
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alterar la modificación del contrato, siendo errónea la
premisa de la que parte el Auto de planteamiento de la
cuestión acerca de la identidad de contenido entre el inciso cuestionado del art. 34.1 del Decreto Legislativo de
la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, y el
inciso final del art. 46.1 de la Ley Foral 17/2001, de 12
de julio, que fue declarado inconstitucional y nulo por la
STC 157/2004, de 23 de septiembre, FJ 11, por invadir la
competencia estatal en materia de legislación mercantil
(art. 149.1.6 CE). El precepto aquí cuestionado lo único
que comporta, según la Letrada del Parlamento de Cataluña, es incrementar los mecanismos existentes para
ofrecer una mayor seguridad al consumidor, a efectos de
conocer cuándo se encuentra ante una compra mediante
precio rebajado, es decir, se trata de una norma de protección de los consumidores y usuarios, que no supone
modificación alguna del contrato típico de compraventa
ni tampoco introduce ninguna innovación contractual.
En consecuencia, a la luz de la doctrina sentada por el
Tribunal Constitucional en sus SSTC 88/1986 y 62/1991,
sobre la competencia de las Comunidades Autónomas en
materia de comercio interior, el precepto cuestionado no
invade la competencia exclusiva del Estado establecida
en el art. 149.1.6 CE, no pudiendo ser declarado inconstitucional por el mero hecho de que su contenido no sea
idéntico al del art. 24.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero,
de ordenación del comercio minorista, que no tiene el
carácter de legislación básica.
Además –continúa la Letrada del Parlamento de Cataluña– el precepto cuestionado es totalmente acorde con
las competencias exclusivas estatutariamente reconocidas a favor de la Generalitat de Cataluña en materia
de comercio interior (comercio y ferias) y consumo (que
incluye la defensa de los consumidores y usuarios) por
los arts. 121 y 123, respectivamente, del vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña, resultado de la reforma
aprobada por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, en
relación con el art. 110 del mismo Estatuto, que establece
la delimitación funcional de las competencias exclusivas
de la Generalitat de Cataluña. En definitiva, el precepto
cuestionado es plenamente constitucional, ya que encuentra su justificación en la defensa de los intereses colectivos de protección de los consumidores y usuarios
y en la necesaria transparencia del mercado, dando así
cumplimiento a sendos mandatos constitucionales, y ello
mediante el establecimiento de medidas para las que es
competente la Generalitat de Cataluña, de conformidad
con lo dispuesto concretamente en los arts. 121.1 b) y
123 a) del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en relación con el art. 110 del mismo, adecuándose por tanto el
precepto cuestionado al reparto competencial establecido en el bloque de la constitucionalidad.
Por todo ello la Letrada del Parlamento de Cataluña concluye solicitando la desestimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad.
16. El Abogado del Estado, mediante escrito registrado
en este Tribunal el 12 de diciembre de 2006, manifestó
que se ratificaba en las alegaciones efectuadas en su escrito presentado 23 de noviembre de 2006.
17. El Pleno de este Tribunal, mediante providencia de
17 de febrero de 2009, acordó, de conformidad con lo
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dispuesto en el art. 10.1 c) LOTC, en la redacción dada
por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, deferir el
conocimiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad a la Sala Primera, a la que le ha correspondido por
turno objetivo.
18. Por providencia de 10 de febrero de 2011 se acordó
señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos
1. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña plantea cuestión de inconstitucionalidad en relación
con el art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat
de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, en el inciso «o unas condiciones especiales de estos
que supongan su aminoración en relación con los precios
practicados habitualmente», por posible infracción de lo
dispuesto en el art. 149.1.6 CE, que atribuye competencia
exclusiva al Estado en materia de legislación mercantil,
y en el art. 24.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.
En consecuencia, la cuestión planteada estriba en determinar si el referido inciso final del art. 34.1 del Decreto
Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de
marzo, sobre comercio interior, al regular la venta en rebajas, ha incidido sobre el contenido contractual de este
tipo de ventas, vulnerando la competencia estatal relativa a la legislación mercantil (art. 149.1.6 CE).
2. Antes de entrar a examinar la constitucionalidad del
precepto legal cuestionado debemos pronunciarnos sobre el óbice procesal alegado por el Abogado del Estado
y la Abogada de la Generalitat de Cataluña, que consideran que no se cumple en el presente caso el juicio de
relevancia exigido por el art. 35.2 LOTC en lo que se
refiere a la aplicabilidad del precepto cuestionado para la
resolución del proceso a quo, dado que la sanción cuya
procedencia se discute en dicho proceso no fue impuesta
en aplicación del inciso final del art. 34.1 del Decreto
Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, sino
por cometerse la infracción prevista en el art. 45 h) del
referido Decreto Legislativo, que sanciona la práctica
comercial de las rebajas incumpliendo «los requisitos
establecidos en la normativa vigente», al haber efectuado la sociedad mercantil sancionada ventas al público
de productos a precios rebajados fuera de la temporada
de rebajas.
Conviene recordar que, conforme a reiterada doctrina de
este Tribunal, es a los Jueces y Tribunales ordinarios que
plantean las cuestiones de inconstitucionalidad a los que,
prima facie, corresponde expresar el juicio de relevancia
–es decir, el esquema argumental del que resulte que el
fallo que haya de dictarse en el proceso a quo depende de
la validez o falta de validez de la norma cuestionada–, de
modo que el Tribunal Constitucional no puede adentrarse a sustituir o rectificar el criterio de los órganos judiciales proponentes, salvo en los supuestos en que de manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido y
en aplicación de principios jurídicos básicos, se advierta
que la argumentación judicial en relación con el juicio
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de relevancia carece de consistencia (entre otras, SSTC
17/1981, de 1 de junio, FJ 1; 106/1986, de 24 de julio, FJ
1; 142/1990, de 20 de septiembre, FJ 1; 189/1991, de 3
de octubre, FJ 2; 174/1998, de 23 de julio, FJ 1; 63/2003,
de 27 de marzo, FJ 2; 51/2004, de 13 de abril, FJ 1; y
81/2009, de 23 de marzo, FJ 3).
Pues bien, de conformidad con esta doctrina debe entenderse cumplido en el presente caso el juicio de relevancia, por lo que la objeción de admisibilidad opuesta por
el Abogado del Estado y la Abogada de la Generalitat de
Cataluña, con fundamento en la inaplicabilidad del precepto cuestionado, ha de ser rechazada, pues lo cierto es
que la norma cuestionada fue la expresamente aplicada
por la Administración en el expediente que dio lugar al
proceso judicial y que por ello y por su contenido material en relación con el caso no constatamos en absoluto
que no resulte «en modo alguno aplicable al caso» (por
todas, SSTC 189/1991, de 3 de octubre, FJ 2; 149/1994,
de 12 de mayo, FJ único; y 168/2008, de 15 de diciembre, FJ 3).
En efecto, el órgano judicial promotor de la cuestión ha
justificado cumplidamente el juicio de relevancia, razonando en el Auto de planteamiento que el sentido del fallo en el proceso a quo depende de la validez de la norma
legal cuestionada, toda vez que si bien en la parte dispositiva de la resolución sancionadora impugnada en vía
contencioso-administrativa no se cita el art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993,
de 9 de marzo, sí se invoca en cambio este precepto en la
fundamentación jurídica de la resolución para justificar
la sanción impuesta a la sociedad mercantil demandante
en el proceso a quo por vender en sus establecimientos
abiertos al público prendas a precios rebajados fuera de
la temporada de rebajas reglamentariamente establecida,
afirmándose en la resolución sancionadora que la definición de la venta en rebajas contenida en el art. 34.1
del Decreto Legislativo 1/1993 se adecua a la Ley estatal 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. En definitiva, el juicio de aplicabilidad y
relevancia se cumple en el Auto de planteamiento de la
cuestión, puesto que se razona que el inciso cuestionado
del art. 34.1 del Decreto Legislativo 1/1993, en cuanto
integrante del concepto de venta en rebajas, es determinante para la definición de la infracción sancionada por
la Administración catalana, infracción consistente en
la práctica de dicha venta con el incumplimiento de los
requisitos establecidos por la normativa vigente, y tipificada en el art. 45 h) del Decreto Legislativo 1/1993, en
el que la Administración catalana ha subsumido la conducta de la sociedad mercantil demandante en el proceso
a quo.
3. Asimismo, antes de pasar al examen del fondo de la
cuestión debemos dar respuesta al alegato de la Letrada
del Parlamento de Cataluña, que sostiene la aplicación
de la doctrina del ius superveniens, por la modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña por la Ley
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, para determinar si el inciso cuestionado del art. 34.1 del Decreto Legislativo de
la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre
comercio interior, se adecua al reparto de competencias
constitucionalmente garantizado.
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Pues bien, ha de advertirse que la doctrina del ius superveniens, según la cual el control de las normas que
incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo con las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes al momento de dictar Sentencia
[entre otras, SSTC 137/1986, de 6 de noviembre, FJ 4;
170/1989, de 19 de octubre, FJ 3; 1/2003, de 16 de enero,
FJ 9; 109/2003, de 5 de junio, FJ 6; 14/2004, de 12 de
febrero, FJ 8; 47/2004, de 25 de marzo, FJ 7; y 135/2006,
de 27 de abril, FJ 3 a)], no resulta aplicable a las cuestiones de inconstitucionalidad, como este Tribunal ha venido a precisar (SSTC 178/2004, de 21 de octubre, FJ 5;
254/2004, de 22 de diciembre, FJ 5; y 164/2006, de 24
de mayo, FJ 4).
La consecuencia de lo expuesto habrá de ser que valoremos la tacha de inconstitucionalidad que se imputa
al precepto cuestionado del Decreto Legislativo de la
Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre
comercio interior, de acuerdo con la norma estatutaria
vigente en el momento en que fue planteada la cuestión
en el proceso a quo, lo que conduce a tomar en consideración lo establecido en el Estatuto de Autonomía de
Cataluña aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de
diciembre, careciendo de relevancia para la resolución
de la presente cuestión la modificación estatutaria realizada por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, en
virtud de la cual el vigente Estatuto de Autonomía reconoce a la Generalitat competencia exclusiva en materia
de comercio y ferias, en los términos establecidos en su
art. 121, en relación con su art. 110, preceptos cuyas impugnaciones han sido objeto de la STC 31/2010, de 28 de
junio, FFJJ 59 y 68 y fallo.
En suma, para la resolución de la presente cuestión ha de
tenerse en cuenta que el Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, por el que se aprueba la refundición en
un texto único de los preceptos de la Ley 1/1983, de 18
de febrero, y de la Ley 23/1991, de 29 de noviembre, de
comercio interior, es una regulación dictada (al igual que
las normas refundidas), al amparo de la competencia que
el art. 12.1.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de
1979 reconocía a la Generalitat, en los términos de lo
dispuesto en los arts. 38, 131, y 149.1.11 y 13 CE, en materia de comercio interior y defensa de los consumidores
y usuarios, y sin perjuicio de la política general de precios y de la legislación sobre defensa de la competencia.
4. Efectuadas las precisiones que anteceden, procede
que analicemos si el inciso cuestionado «o unas condiciones especiales de estos que supongan su aminoración
en relación con los precios practicados habitualmente»
del art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de
Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, se ajusta al orden constitucional de distribución de
competencias, para lo cual necesariamente habremos de
tener en cuenta, como ponen de manifiesto en sus alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado, la doctrina sentada en nuestra STC 157/2004, de 23
de septiembre (que cita el propio Auto de planteamiento
de la cuestión como fundamento de su duda de constitucionalidad), en relación con un precepto de otra Ley
autonómica (el inciso final del art. 46.1 de la Ley Foral
17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Na-
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varra), que tenía prácticamente la misma redacción que
el inciso aquí cuestionado, y que fue declarado inconstitucional y nulo por la citada STC 157/2004, al entender
este Tribunal que esa regulación invadió la competencia
exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil
(art. 149.1.6 CE).
El art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat
de Cataluña 1/1993, de 9 de marzo, sobre comercio interior, establece (en los mismos términos que lo hacía
el art. 19.1 de la Ley 23/1991, de 29 de noviembre, de
comercio interior, que es objeto de refundición) que «[s]
e consideran ventas a precio rebajado las ventas en las
que se ofrece al público, mediante cualquier tipo de publicidad, una reducción de los precios o unas condiciones especiales de estos que supongan su aminoración
en relación con los precios practicados habitualmente»,
siendo este inciso final («o unas condiciones especiales
de estos que supongan su aminoración en relación con
los precios practicados habitualmente») el que el órgano
judicial promotor de la cuestión cuestiona, atendiendo a
la doctrina sentada en la citada STC 157/2004, por entender que puede incurrir en infracción de lo dispuesto
en el art. 149.1.6 CE, que atribuye competencia exclusiva
al Estado en materia de legislación mercantil, y del art.
24.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del
comercio minorista, que establece que «[s]e entiende que
existe venta en rebajas cuando los artículos objeto de la
misma se ofertan, en el mismo establecimiento en el que
se ejerce habitualmente la actividad comercial, a un precio inferior al fijado antes de dicha venta».
Ciertamente, con remisión a la doctrina precedente en
la materia, en la STC 157/2004 se reitera que «la determinación de las relaciones contractuales propias de los
diferentes tipos de ventas desarrolladas por los comerciantes se inscribe en el ámbito del art. 149.1.6 CE» (FJ
11). Partiendo de esta premisa, en dicha Sentencia (mismo fundamento jurídico) se concluye que «es obvio que
el art. 46.1 de la Ley Foral 17/2001 se ha introducido
en el núcleo normativo que es propio de la figura contractual de la venta en rebajas, separándose, además, de
la conceptualización que de este contrato ha realizado
la Ley estatal 7/1996 en su art. 24.1. En efecto, definir
la venta en rebajas como aquella modalidad de venta
en la que se ofertan al público artículos ‘a un precio inferior al fijado antes de su venta o en unas condiciones
que supongan una minoración en relación con el precio
practicado habitualmente’ supone regular las relaciones
contractuales en un aspecto tan central como es el precio de los productos que se someten a esta modalidad de
venta. Y hemos de coincidir con el Abogado del Estado en que la incidencia sobre dicha relación contractual
desborda el marco fijado al respecto por la legislación
estatal, puesto que la norma foral no sólo incluye como
venta en rebajas la de aquellos productos que se ofertan a ‘un precio inferior al fijado antes de su venta’, sino
también la de los que se ofertan ‘en unas condiciones
que supongan una minoración en relación con el precio
practicado habitualmente’. Es claro que la ‘minoración’
en el precio no es asimilable, en términos conceptuales
y en el preciso y estricto significado propio de esta expresión, a la oferta de condiciones complementarias que
supongan, de hecho, una minoración en aquél, por lo que
la regulación autonómica va más allá de lo previsto en la
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estatal, incidiendo en el ámbito del contenido contractual de la operación que contempla y, con ello, entrando en
campo propio de la ‘legislación mercantil’, competencia
exclusiva del Estado a tenor de lo establecido en el art.
149.1.6 CE. En definitiva, el inciso ‘o en unas condiciones que supongan una minoración en relación con el
precio practicado habitualmente’ del art. 46.1 de la Ley
Foral 17/2001 es inconstitucional y nulo».
5. La aplicación al presente caso de la doctrina sentada
en la STC 157/2004 ha de conducir a la estimación de
la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, declarando, en consecuencia, la inconstitucionalidad y nulidad
del inciso «o unas condiciones especiales de estos que
supongan su aminoración en relación con los precios
practicados habitualmente» del art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9 de
marzo.
En efecto, tal como sucedía en el caso del inciso de similar tenor del art. 46.1 de la Ley Foral 17/2001 declarado
inconstitucional y nulo por la STC 157/2004, el inciso
final del art. 34.1 del Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993 incide en el núcleo normativo
propio de la figura contractual de la venta en rebajas,
desbordando el marco fijado al respecto por el art. 24.1
de la Ley estatal 7/1996, de ordenación del comercio
minorista, puesto que la norma catalana incluye como
venta en rebajas también la de aquellos productos que
se ofertan en unas condiciones especiales de los precios
«que supongan su aminoración en relación con los precios practicados habitualmente», de modo que la regulación cuestionada provoca la alteración de una modalidad
de contrato mercantil contenida en la legislación estatal,
vulnerando con ello la competencia exclusiva del Estado
en materia de legislación mercantil (art. 149.1.6 CE).

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y,
en consecuencia, declarar que el art. 34.1 del Decreto
Legislativo de la Generalitat de Cataluña 1/1993, de 9
de marzo, sobre comercio interior, en el inciso «o unas
condiciones especiales de estos que supongan su aminoración en relación con los precios practicados habitualmente», es contrario al orden constitucional de competencias y, por tanto, inconstitucional y nulo.
Publíquese esta Sentencia en el Boletín Oficial del Estado.
Dada en Madrid, a catorce de febrero de dos mil once.
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Ratificació de membres
Reg. 7459 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

Molt Hble. Sra. Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya
Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/09

Ratificació de membres
Reg. 7365 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 15.03.2011

M. H. Sra. Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya
Senyora,
En resposta a la vostra sol·licitud de designació per part
de l’Institut d’Estudis Catalans per a formar part del
Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT), em plau notificar-vos que l’IEC ha
ratificat dos membres: Joandomènec Ros i Aragonès i
Ricard Guerrero i Moreno i n’ha designat un tercer: David Serrat i Congost, que substituirà Lluís Jofre i Roca,
que no ha pogut ser ratificat perquè actualment ocupa
el càrrec de director general d’Universitats del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya.

Molt Hble. Sra. de Gispert,
Tal com ens vau sol·licitar en la vostra carta del passat 22
de febrer, em plau confirmar-vos que els representants de
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
que formaran part del Consell Assessor del Parlament
sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT) són els membres
de la Junta Directiva, que són els següents: Mgfc. Sr.
Dídac Ramírez i Sarrió, rector de la Universitat de Barcelona (UB) i president de l’ACUP; Mgfc. Sr. F. Xavier
Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i
vicepresident de l’ACUP; i Mgfca. Sra. Imma Tubella i
Casadevall, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i secretària de l’ACUP.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol altra cosa
que pugueu necessitar i aprofitem l’avinentesa per a saludar-vos ben cordialment.
Barcelona, 08 de març de 2011
Sr. Dídac Ramírez i Sarrió
President de l’ACUP

Us avancem aquesta informació i us anunciem que d’aquí
uns dies rebreu una llista de temes concrets en l’àmbit de
treball del CAPCIT que ens demaneu en la mateix carta.
Cordialment,
Salvador Giné
President
Barcelona, 28 de febrer de 2011
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