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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació de la Llei 1/2009, del 12 de fe-
brer, de l’Autoritat Catalana de la Competència
Tram. 200-00002/09
Aprovació p. 9

1.10. Resolucions

Resolució 38/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’establiment de mesures per a solucionar els problemes 
ocasionats per residents del centre de menors La Ribera, de 
Mataró (Maresme)
Tram. 250-00080/09
Adopció p. 10

Resolució 39/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la de-
pendència
Tram. 250-00096/09
Adopció p. 10

Resolució 40/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la substitució de la central tèrmica de Cubelles (Garraf) per 
una de cicle combinat i sobre el canvi d’emplaçament de la 
central
Tram. 250-00114/09
Adopció p. 10

Resolució 41/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la promoció del turisme de creuer més enllà de Barcelona
Tram. 250-00111/09
Adopció p. 11

Resolució 42/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’adopció de mesures per a afrontar la proliferació de furts 
i robatoris a les explotacions agrícoles i ramaderes i per a 
garantir-ne la seguretat
Tram. 250-00009/09
Adopció p. 11

Resolució 43/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la continuïtat de la tasca de l’Observatori Agroalimentari de 
Preus de Catalunya
Tram. 250-00087/09
Adopció p. 12

Resolució 44/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
les mesures previstes per a evitar la reproducció del caragol 
poma al delta de l’Ebre
Tram. 250-00008/09
Adopció p. 12

Resolució 61/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual es crea la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finan-
çament basat en el Concert Econòmic
Tram. 252-00002/09
Adopció p. 13

1.15. Mocions

Moció 17/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 302-00026/09
Aprovació p. 13

Moció 18/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
retallada pressupostària en l’àmbit de la salut
Tram. 302-00027/09
Aprovació p. 14

Moció 19/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
liquiditat i el finançament dels ens locals
Tram. 302-00028/09
Aprovació p. 14

Moció 20/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’atur i les polítiques d’ocupació
Tram. 302-00029/09
Aprovació p. 15

Moció 21/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
retallada pressupostària en l’àmbit de la salut
Tram. 302-00031/09
Aprovació p. 16

Moció 22/IX del Parlament de Catalunya, sobre me-
sures d’estímul econòmic, de creació d’ocupació i de suport 
per a emprenedors i autònoms
Tram. 302-00032/09
Aprovació p. 16

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les retallades pressu-
postàries i llurs efectes en el servei públic de salut
Tram. 300-00041/09
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació del perso-
nal de la funció pública
Tram. 300-00042/09
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica 
i l’estat de les finances públiques
Tram. 300-00043/09
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de les reta-
llades en serveis socials i en equipaments
Tram. 300-00044/09
Substanciació p. 17

Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat i la 
qualitat assistencial del sistema sanitari
Tram. 300-00045/09
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana 
als municipis
Tram. 300-00046/09
Substanciació p. 18
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Interpel·lació al Govern sobre la violència masclista
Tram. 300-00048/09
Substanciació p. 18

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Informe del Síndic de Greuges al Parlament corres-
ponent al 2010
Tram. 360-00002/09
Debat de l’Informe en el Ple p. 18

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
6/2011, referent a l’Ajuntament de Dosrius, corresponent a 
aspectes puntuals del 2004 i el 2005
Tram. 258-00006/09
Coneixement de l’Informe p. 18

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
24/2010, referent al Compte general de les corporacions 
locals, corresponent al 2008
Tram. 258-00047/08
Coneixement de l’Informe p. 18

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei d’anul·lació de la subvenció a En-
desa atorgada pel Govern en funcions de la Generalitat de 
Catalunya en Acord de Govern del 30 de novembre de 2010
Tram. 202-00024/09
Ratificació de la inadmissió p. 19

Proposició de llei del contracte d’integració de les 
persones nouvingudes a Catalunya
Tram. 202-00027/09
Debat de totalitat p. 19
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 19

Proposició de llei per a una nova ciutadania i per a 
la igualtat efectiva de dones i homes
Tram. 202-00028/09
Debat de totalitat p. 19
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució p. 19

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ocupació de les pla-
ces vacants dels òrgans judicials
Tram. 250-00117/09
Rebuig p. 20

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la prostitució
Tram. 302-00030/09
Rebuig p. 20

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el dèficit previst per 
als anys 2012, 2013 i 2014
Tram. 300-00047/09
Retirada p. 20

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 
1/2009, del 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana de la Com-
petència
Tram. 200-00002/09
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 20

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 20
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 20

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’oferta educativa a 
Manresa (Bages)
Tram. 250-00187/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre l’inici d’una investiga-
ció interna a GISA
Tram. 250-00188/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el Pla interdeparta-
mental per a la no-discriminació de les persones homose-
xuals i transsexuals
Tram. 250-00191/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el nomenament de la 
persona responsable del Programa per a les persones lesbi-
anes, gais, transsexuals i bisexuals
Tram. 250-00192/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de la nova escola del barri Gòtic de Barcelona
Tram. 250-00193/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’Escola Fluvià de Barcelona
Tram. 250-00194/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’Institut Pere IV de Barcelona
Tram. 250-00195/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’Escola Mediterrània de Barcelona
Tram. 250-00196/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Fabra i Coats, de Barcelona
Tram. 250-00197/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23
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Proposta de resolució sobre la integració tarifària 
de Berga a la sisena corona de transport metropolità
Tram. 250-00217/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Llei 17/2007, de mesures fiscals i financeres, amb relació 
al cobrament als ramaders de la taxa sanitària dels escor-
xadors
Tram. 250-00218/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern italià d’una disculpa al poble de Catalunya pels bom-
bardeigs sobre Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola
Tram. 250-00219/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la publicació en el 
DOGC de la refosa de les modificacions de la relació de llocs 
de treball del personal funcionari de l’Administració de la 
Generalitat
Tram. 250-00220/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
inversions del Pacte de salut de Tarragona i sobre l’activació 
del Govern Territorial de Salut i la comissió mixta de segui-
ment dels projectes conjunts a Tarragona
Tram. 250-00221/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre els equipaments i 
l’atenció sanitària al Garraf
Tram. 250-00222/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Hospital Vicenç Ferrer, deRubí, Sant Cugat del 
Vallès i Castellbisbal (Vallès Occidental)
Tram. 250-00223/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció de 
l’Hospital Ernest Lluch, a Sabadell (Vallès Occidental), i so-
bre les derivacions per a descongestionar l’Hospital de Sa-
badell
Tram. 250-00224/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció del 
nous hospital públic de les Terres de l’Ebre
Tram. 250-00225/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
Centre d’atenció primària a Sant Pere de Ribes (Garraf) i 
l’adequació i el millorament del CAP Roquetes
Tram. 250-00226/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00227/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’adopció dels senyals 
de trànsit indicatius dels trams de concentració d’accidents i 
sobre la senyalització d’aquests trams a la xarxa viària
Tram. 250-00228/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
per a reduir la sinistralitat viària en els punts de màxima con-
centració d’accidents
Tram. 250-00229/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la cobertura del canal 
Esport3
Tram. 250-00230/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre les activitats comme-
moratives de la proclamació de la República previstes per 
al 2011
Tram. 250-00231/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Viladomat, de Barcelona
Tram. 250-00198/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Angeleta Ferrer, de Barcelona
Tram. 250-00199/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Escola dels Encants, de Barcelona
Tram. 250-00200/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
Tram. 250-00201/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Escola Univers, al barri de Gràcia de Barcelona
Tram. 250-00202/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 250-00203/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Escola Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00204/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
l’Escola Agnès, a Sitges (Garraf)
Tram. 250-00208/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el manteniment i la 
consolidació del Servei de Cardiologia i de la Unitat d’He-
modinàmica i Cirurgia Cardíaca de l’Hospital Universitari 
Doctor Josep Trueta, de Girona
Tram. 250-00210/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre el temps d’espera per 
a ésser intervingut quirúrgicament pel Servei Català de la 
Salut
Tram. 250-00211/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la regeneració de les 
platges del Maresme
Tram. 250-00212/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’estalvi i eficiència energètics per a minimitzar els efec-
tes negatius de les crisis polítiques dels països productors 
d’energia sobre l’economia catalana
Tram. 250-00213/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre diverses actuacions en 
centres educatius públics de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00214/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre l’ampliació de la xar-
xa 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre el manteniment i l’am-
pliació dels ajuts per al pagament de lloguers i quotes hipo-
tecàries de famílies en situació precària
Tram. 250-00216/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25
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Proposta de resolució sobre el suport a les famílies 
que no poden afrontar les càrregues hipotecàries
Tram. 250-00249/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració del pro-
jecte executiu de l’Hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) 
i sobre la conversió de l’Hospital - Residència Sant Camil, 
de Sant Pere de Ribes (Garraf), en centre sociosanitari de 
referència
Tram. 250-00250/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una 
campanya institucional per a la moderació de la velocitat i la 
conducció responsable
Tram. 250-00251/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova Escola del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00252/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el proveïment de les 
places de funcionaris de presons i el manteniment dels in-
terins
Tram. 250-00253/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el nomenament d’un 
delegat o delegada del Govern per a l’àrea territorial delimi-
tada per l’àmbit funcional de planificació territorial del Pe-
nedès
Tram. 250-00254/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el nomenament dels 
serveis i els coordinadors territorials
Tram. 250-00255/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la informació i els re-
cursos amb relació als alumnes amb necessitats educatives 
especials
Tram. 250-00256/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’increment de les ac-
tuacions de cooperació al desenvolupament i la construcció 
de la pau amb la societat civil i les institucions de govern de 
Palestina
Tram. 250-00257/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la construcció del gim-
nàs de la Secció d’Institut de Collbató (Baix Llobregat)
Tram. 250-00258/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’aprovació del regla-
ment dels estatuts de l’Agència Catalana de l’Esport
Tram. 250-00259/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el manteniment del Pla 
català de l’esport a l’escola
Tram. 250-00260/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Marta Mata, a Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00261/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el suport a entitats de 
la Catalunya del Nord que donen suport a la llengua i la cul-
tura catalanes
Tram. 250-00262/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el suport al manteni-
ment de l’activitat productiva de Cacaolat
Tram. 250-00263/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies de tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00232/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a evitar la pesca al golf de Sant Jordi de barques d’en-
cerclament provinents d’altres zones i sobre les inspeccions 
de captures il·legals
Tram. 250-00233/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la suspensió de les 
intervencions quirúrgiques a la tarda
Tram. 250-00234/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Admi-
nistració de justícia
Tram. 250-00235/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
centre de salut a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
Tram. 250-00236/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el Programa d’aplica-
ció de l’occità a Catalunya
Tram. 250-00237/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la promoció de l’ús del 
transport ferroviari al Montsià i sobre l’increment de serveis 
ferroviaris a l’estació d’Ulldecona
Tram. 250-00238/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
línia orbital ferroviària
Tram. 250-00239/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el suport a la campa-
nya de comunicació sobre la valorització del suro
Tram. 250-00240/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la promoció de l’arte-
sania del suro
Tram. 250-00241/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la certificació forestal 
de les suredes i sobre els ajuts a l’activitat surera
Tram. 250-00242/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’establiment de l’ús de 
taps de suro en el vi ecològic certificat pel Consell Català de 
Producció Agrària Ecològica
Tram. 250-00243/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la garantia de l’emissió 
de Televisió de Catalunya al País Valencià i de la reciprocitat 
definitiva entre Televisió de Catalunya i Canal 9
Tram. 250-00245/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la transferència de la 
competència sobre la regulació de l’accés a la universitat
Tram. 250-00246/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la cobertura de places 
vacants del personal de l’Administració de Justícia
Tram. 250-00247/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre les execucions hipote-
càries i llurs conseqüències
Tram. 250-00248/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30
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Proposta de resolució sobre el rebuig als règims 
dictatorials
Tram. 250-00281/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
hospital a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00282/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la situació als territoris 
kurds de l’Iraq
Tram. 250-00283/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la seguretat a la línia 
ferroviària entre Terrassa i Manresa i sobre el desenvolupa-
ment del Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia
Tram. 250-00284/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la implantació del sis-
tema tramviari del Camp de Tarragona
Tram. 250-00285/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la construcció de l’ins-
titut de Cabrils (Maresme)
Tram. 250-00286/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la rehabilitació i la 
construcció de diversos centres d’ensenyament a Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00287/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00288/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Univers, de Barcelona
Tram. 250-00289/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 250-00290/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Fabra i Coats, de Barcelona
Tram. 250-00291/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Escola dels Encants, de Barcelona
Tram. 250-00292/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Fluvià, de Barcelona
Tram. 250-00293/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’exe-
cució planificada de l’Escola del Gòtic, de Barcelona
Tram. 250-00294/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’exe-
cució planificada de l’Escola Fluvià, de Barcelona
Tram. 250-00295/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’exe-
cució planificada de l’Institut Pere IV, de Barcelona
Tram. 250-00296/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
Tram. 250-00297/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-00265/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-00266/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre les obres de desdobla-
ment de la carretera C-55 entre Bufalvent i el nus del Guix a 
la variant de Manresa
Tram. 250-00267/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’aprovació i el des-
envolupament del Pla director urbanístic del Logis Penedès
Tram. 250-00268/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’impuls i el desenvolu-
pament del projecte de l’eix Transversal Ferroviari
Tram. 250-00269/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’acceptació preferent 
dels treballadors desocupats de SAS en els cursos de for-
mació del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la fabrica-
ció del nou model Audi Q3
Tram. 250-00270/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre les accions d’impuls 
davant la Unió Europea per a l’establiment de l’impost sobre 
transaccions financeres
Tram. 250-00271/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de la nova escola de Vall·llobrega (Baix Empordà)
Tram. 250-00272/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la implantació de l’ofi-
cina judicial
Tram. 250-00273/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el desenvolupament 
del programa e-justícia.cat i la generalització de l’expedient 
electrònic
Tram. 250-00274/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre els ajuts als emprene-
dors menors de vint-i-nou anys que creïn una empresa
Tram. 250-00276/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’encàrrec a la Inter-
venció General de la Generalitat de revisar els expedients 
dels ajuts atorgats a diverses entitats del País Valencià
Tram. 250-00277/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
Volta Ciclista a Catalunya i sobre la retransmissió dels finals 
d’etapa pel canal Esport3
Tram. 250-00278/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’ús públic, cultural i 
turístic del conjunt monumental del Castell de Mediona (Alt 
Penedès)
Tram. 250-00279/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre l’increment del nivell 
de retribució dels advocats que presten el servei d’assistèn-
cia jurídica gratuïta
Tram. 250-00280/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 35
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
d’estudi d’un nou model de finançament basat en el concert 
econòmic
Tram. 252-00002/09
Presentació p. 51

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 302-00026/09
Esmenes presentades p. 52

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la retallada pressupostària en l’àmbit de la salut
Tram. 302-00027/09
Esmenes presentades p. 54

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la liquiditat i el finançament dels ens locals
Tram. 302-00028/09
Esmenes presentades p. 56

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’atur i les polítiques d’ocupació
Tram. 302-00029/09
Esmenes presentades p. 59

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la prostitució
Tram. 302-00030/09
Esmenes presentades p. 60

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la retallada pressupostària en l’àmbit de la salut
Tram. 302-00031/09
Esmenes presentades p. 61

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures d’estímul econòmic, de creació d’ocupació i 
de suport a emprenedors i a autònoms
Tram. 302-00032/09
Esmenes presentades p. 63

4. INFORMACIÓ

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la 
Comissió de Justícia perquè informin sobre l’ús de la media-
ció com a instrument per a la resolució de conflictes
Tram. 356-00074/09
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia da-
vant la Comissió de Justícia perquè informin sobre la justícia 
de proximitat
Tram. 356-00075/09
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament davant 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informin so-
bre les polítiques de cooperació al desenvolupament i d’ajut 
humanitari
Tram. 356-00076/09
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Cooperació davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
perquè informi sobre el seu programa d’actuació i sobre el 
desplegament del Pla director de cooperació
Tram. 356-00082/09
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Angeleta Ferrer, de Barcelona
Tram. 250-00298/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Viladomat, de Barcelona
Tram. 250-00299/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici 
de les obres de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
Tram. 250-00300/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de viabilitat general per a l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 250-00301/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre el calendari d’execució 
de les obres pendents a les línies 9, 10, 2 i 1 del metro i del 
nou traçat en doble via del tren des de l’estació del Prat de 
Llobregat fins a la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00397/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la reclamació de la de-
volució dels imports recaptats pel cànon digital del 2003 
ençà
Tram. 250-00398/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre la tramitació parla-
mentària del Projecte de llei de governs locals i del Projecte 
de llei de finançament local
Tram. 250-00399/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la destinació dels ajuts 
per a la projecció internacional de l’esport català
Tram. 250-00400/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre la implementació de 
l’oficina judicial i del sistema e-justícia.cat
Tram. 250-00401/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la revisió de les llicèn-
cies de les centrals nuclears i la reclamació al Govern de 
l’Estat del traspàs dels fons i les competències d’Enresa
Tram. 250-00402/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre el compliment del Pac-
te de salut de Tarragona
Tram. 250-00403/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre el suport a la banca 
ètica
Tram. 250-00404/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre el garantiment d’una 
solució per a evitar el pas de vehicles pesants pel centre de 
Sant Julià de Vilatorta (Osona)
Tram. 250-00405/09
Presentació p. 45

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 orgànica de modificació 
de les províncies de Catalunya
Tram. 270-00008/09
Presentació p. 45

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00009/09
Presentació p. 50
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4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de reconsideració de la Mesa sobre la 
revocació de l’admissió a tràmit d’una proposició de llei
Presentació p. 67

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-
tres normes

Memòria de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades corresponent al 2010
Tram. 334-00013/09
Presentació p. 67

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 febrer del 2011
Tram. 337-00007/09
Presentació p. 68

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 8912/2010, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra determinats arti-
cles de la Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars 
per via de referèndum
Tram. 381-00001/09
Al·legacions que formula el Parlament sobre la suspensió p. 68

4.88. Consells assessors del Parlament

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

Composició del Consell Assessor del Parlament 
sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/09
Substitució de membres p. 70

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposta d’Iniciativa legislativa popular amb rela-
ció a la Proposició de llei de convocatòria d’un referèndum 
d’auto determinació 
Tram. 202-00046/09
Inadmissió a tràmit p. 70

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de Justícia 
perquè informi sobre la justícia de proximitat i sobre la medi-
ació com a mitjà de resolució de conflictes
Tram. 356-00083/09
Acord sobre la sol·licitud p. 65

Sol·licitud de compareixença del director general de 
Règim Penitenciari i Recursos davant la Comissió de Justí-
cia perquè informi sobre l’experiència dels mòduls de parti-
cipació i convivència al centre penitenciari Lledoners
Tram. 356-00084/09
Acord sobre la sol·licitud p. 65

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

Compareixença de representants de l’Associació 
Catalana de Juristes en Defensa de la Llengua Pròpia davant 
la Comissió de Justícia per a informar sobre les activitats de 
l’Associació i sobre la campanya de foment de l’ús del català 
a l’Administració de justícia
Tram. 357-00029/09
Substanciació p. 66

Compareixença de representants de l’Associació 
Catalana per a la Defensa dels Drets Humans davant la Co-
missió de Justícia per a informar sobre el compliment de la 
Carta europea de les llengües regionals o minoritàries en 
l’àmbit de l’Estat espanyol
Tram. 357-00031/09
Substanciació p. 66

Compareixença de representants de la Direcció 
General de Dret i d’Entitats Jurídiques davant la Comissió de 
Justícia per a informar sobre la justícia de proximitat i sobre 
la mediació com a instrument per a la resolució de conflictes
Tram. 357-00038/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 66

Compareixença de representants de la Secreta-
ria de Relacions amb l’Administració de Justícia davant 
la Comissió de Justícia per a informar sobre la justícia de 
proximitat
Tram. 357-00039/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 66

Compareixença del director general de Règim Pe-
nitenciari i Recursos davant la Comissió de Justícia per a 
informar sobre l’experiència dels mòduls de participació i 
convivència al centre penitenciari Lledoners
Tram. 357-00040/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 66

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Instituci-
onals amb la directora de l’Agència Catalana de Protecció 
de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2010
Tram. 359-00006/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 66

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació de la Llei 1/2009, del 12 
de febrer, de l’Autoritat Catalana de la Com-
petència
Tram. 200-00002/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 10, 04.05.2011, DSPC-P 14

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de maig de 
2011, a proposta del Govern, un cop escoltada la Junta 
de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Reglament, 
ha acordat de tramitar directament i en lectura única el 
Projecte de llei de modificació parcial de la Llei 1/2009, 
del 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana de la Competèn-
cia (tram. 200-00002/09).

Finalment, d’acord amb el que estableixen l’article 55.2 
de l’Estatut d’autonomia i l’article 126 del Reglament del 
Parlament, ha aprovat la llei següent:

Llei de modificació de la Llei 1/2009,  
del 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana  
de la Competència

Preàmbul

La Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana 
de la Competència, en el títol II, relatiu a l’organització, 
estableix que aquest organisme s’estructura en el presi-
dent o presidenta, el director general o directora general 
i el Tribunal Català de Defensa de la Competència. En 
el preàmbul fa constar que, per a l’exercici de la major 
part de les seves funcions, els seus òrgans requereixen la 
màxima independència, raó per la qual fixa una durada 
en l’exercici dels càrrecs respectius de sis anys no reno-
vables i estableix unes causes taxades de cessament o 
suspensió en l’exercici.

Així mateix, i especialment pel que fa al director general 
o directora general, la dita Llei 1/2009 estableix una ga-
rantia addicional d’independència, ja que determina que, 
en l’exercici de les competències executives de la Gene-
ralitat en la matèria, la seva dependència del president o 
presidenta és merament orgànica, no funcional. Aques-
ta garantia, per si mateixa, és suficient i fa innecessari 
mantenir, respecte al director general o directora gene-
ral, la garantia addicional referent a la durada del càrrec, 
plenament justificada pel que fa al president o presidenta 
i als vocals del Tribunal Català de Defensa de la Com-
petència per raó de la funció decisòria que els pertoca. 
D’altra banda, amb aquesta reforma, i sens perjudici de 
la dita garantia addicional, estableix per al director gene-

ral o directora general un estatus jurídic homologable al 
de la resta dels càrrecs equivalents de l’Administració de 
la Generalitat i del seu sector públic.

D’acord amb el que s’ha exposat, aquesta llei s’estructura 
en un article únic, pel qual es modifica el règim de nome-
nament, de cessament i d’incompatibilitats del director 
general o directora general de l’Autoritat; una disposició 
transitòria, referida al règim aplicable a la persona que 
en el moment d’entrar en vigor aquesta llei n’exerceix les 
funcions, i una disposició final d’entrada en vigor.

Article únic. Modificació de l’article 7  
de la Llei 1/2009

Es modifica l’apartat 1 de l’article 7 de la Llei 1/2009, del 
12 de febrer, de l’Autoritat Catalana de la Competència, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. El director general o directora general de l’Autori-
tat Catalana de la Competència és nomenat pel Govern 
d’entre juristes, economistes i altres professionals de 
reconegut prestigi en l’àmbit d’actuació de l’Autoritat, i 
li és aplicable el règim d’incompatibilitats que estableix 
l’article 5 per al president o presidenta de l’Autoritat. El 
director general o directora general cessa en el càrrec 
per acord del Govern.»

Disposició transitòria. Aplicació del nou règim 
de nomenament, cessament i incompatibilitats

La persona que, en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta llei, té encomanada la direcció general de l’Au-
toritat Catalana de la Competència continua en l’exercici 
de les seves funcions, amb subjecció, a partir del mateix 
moment, al nou règim de nomenament, de cessament i 
d’incompatibilitats que s’hi estableix.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publi-
cada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

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

Resolució 38/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’establiment de mesures per a 
solucionar els problemes ocasionats per re-
sidents del centre de menors La Ribera, de 
Mataró (Maresme)
Tram. 250-00080/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 4, 26.04.2011, DSPC-C 62

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’establiment de mesu-
res per a evitar els problemes entre els veïns del barri de 
l’Havana i els residents del centre de menors La Ribera, 
de Mataró (Maresme) (tram. 250-00080/09), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialis-
ta (reg. 8908) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 9018).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir, 
conjuntament amb l’Ajuntament de Mataró (Maresme), 
les mesures necessàries per tal de solucionar els pro-
blemes ocasionats per residents del centre de menors 
La Ribera, d’aquest municipi, que poden consistir en el 
tancament del centre o la reconversió en un altre tipus 
de centre que no provoqui els problemes que els veïns 
pateixen actualment.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau

Resolució 39/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el compliment de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 250-00096/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 4, 26.04.2011, DSPC-C 62

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el dia 26 d’abril de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre l’aplicació del sistema 
català d’atenció a la dependència (tram. 250-00096/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 9028).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Reclamar novament al Govern de l’Estat que com-
pleixi les seves obligacions relatives al finançament de 
la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de pro-
moció de l’autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència, d’acord amb les sol·licituds 
presentades i la valoració de les situacions de dependèn-
cia de les persones.

2. Complir els terminis establerts per la Llei de l’Estat 
39/2006 pel que fa a les prestacions per dependència de 
grau I, nivell 2, en el període 2011-2012.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau

Resolució 40/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la substitució de la central tèrmica de 
Cubelles (Garraf) per una de cicle combinat 
i sobre el canvi d’emplaçament de la central
Tram. 250-00114/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 4, 27.04.2011, DSPC-C 64

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el dia 27 d’abril de 2011, ha debatut el text de la 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), pre-
sentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 9138).
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Resolució 42/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’adopció de mesures per a afrontar la 
proliferació de furts i robatoris a les explo-
tacions agrícoles i ramaderes i per a garan-
tir-ne la seguretat
Tram. 250-00009/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 3, 27.04.2011, DSPC-C 67

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 27 d’abril 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre l’adopció de mesures per a afrontar la proliferació 
de furts i robatoris a les explotacions agrícoles i ramade-
res i per a garantir-ne la seguretat (tram. 250-00009/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 6382).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Implementar el Programa operatiu específic (POE) 
per a afrontar la proliferació de furts i robatoris a les 
explotacions agrícoles i ramaderes que inclou diferents 
mesures d’actuació en col·laboració amb els ens locals 
i les diferents institucions implicades, per a fer front a 
aquest fenomen.

b) Sol·licitar al Govern de l’Estat que promogui la mo-
dificació del Codi penal per a elevar la tipificació dels 
delictes comesos contra els mitjans i la propietat en el 
medi rural i agrari.

c) Sol·licitar al Govern de l’Estat l’establiment de les re-
formes legals i reglamentàries necessàries per tal que 
l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries, en coordina-
ció amb les organitzacions agràries professionals i co-
operatives, pugui oferir una línia d’assegurances que 
inclogui la cobertura de furts i robatoris en el medi rural.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Carmel Mòdol i Bresolí Agustí López i Pla

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Negociar amb la companyia propietària de la central 
tèrmica de Cubelles (Garraf) la revisió de la proposta de 
substituir la central per una de cicle combinat a l’empla-
çament actual.

b) Considerar novament l’alternativa d’emplaçar la nova 
central al lloc alternatiu proposat per l’Ajuntament de 
Cubelles.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Anna Figueras i Ibàñez Rafael Luna i Vivas

Resolució 41/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la promoció del turisme de cre-
uer més enllà de Barcelona
Tram. 250-00111/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 4, 27.04.2011, DSPC-C 64

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el dia 27 d’abril de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre la negociació amb les empreses de 
creuers que arriben al port de Barcelona per a promocio-
nar el turisme més enllà de la ciutat de Barcelona (tram. 
250-111/09), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 9457) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 10349).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a promou-
re, amb les empreses dels creuers que atraquen al port 
de Barcelona, d’acord amb els consorcis de promoció 
turística catalans, l’oferta turística, cultural, enològica i 
gastronòmica de Catalunya més enllà de Barcelona, es-
pecialment al Penedès, el Garraf, el Vallès i el Maresme.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Anna Figueras i Ibàñez Rafael Luna i Vivas
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Resolució 44/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures previstes per a evitar la 
reproducció del caragol poma al delta de 
l’Ebre
Tram. 250-00008/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 3, 27.04.2011, DSPC-C 67

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 27 d’abril de 
2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre les mesures previstes per a evitar la reproducció del 
caragol poma al delta de l’Ebre (tram. 250-00008/09), 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 3395) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 3608).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar les negociacions per a aconseguir els recur-
sos necessaris per a la lluita contra la plaga del caragol 
poma existent al delta de l’Ebre, bé siguin provinents del 
Govern de l’Estat o bé de les instàncies comunitàries.

b) Reclamar al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural 
i Marí la realització d’estudis per a conèixer amb més 
exactitud l’espècie del caragol poma i la seva afectació 
als conreus d’arròs, i continuar amb les negociacions 
amb aquest Ministeri per a comprometre l’adopció de les 
mesures urgents de control i lluita contra aquesta plaga.

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

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Carmel Mòdol i Bresolí Agustí López i Pla

Resolució 43/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la continuïtat de la tasca de l’Obser-
vatori Agroalimentari de Preus de Catalunya
Tram. 250-00087/09

Adopció
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Sessió núm. 3, 27.04.2011, DSPC-C 67

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 27 d’abril 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució 
sobre la continuïtat de la tasca de l’Observatori Agroa-
limentari de Preus de Catalunya (tram. 250-00087/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar continuïtat als treballs duts a terme pel Depar-
tament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en la 
darrera etapa per a acabar de consensuar amb tots els 
representants de les diferents baules de la cadena el Codi 
de bones pràctiques comercials.

b) Donar continuïtat i utilitat a l’Observatori Agroa-
limentari de Preus, eina necessària per a promoure la 
transparència en la formació dels preus en tots i cadas-
cun dels esglaons de la cadena.

c) Impulsar des de l’Administració la formalització de 
contractes entre les parts de la cadena de valor.

d) Treballar a fi que els organismes i tribunals de la com-
petència reconeguin les particularitats dels productes 
alimentaris.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Carmel Mòdol i Bresolí Agustí López i Pla
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Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Fixar com a prioritat de l’acció de govern el foment i la 
potenciació de l’aeroport de Lleida-Alguaire com una de 
les infraestructures amb més importància estratègica i 
econòmica per a les Terres de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran 
i altres comarques de l’interior de Catalunya.

b) Demanar a la companyia Ryanair que compleixi el 
conveni vigent i restitueixi els vols des de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire.

c) Continuar fent les actuacions pertinents per a ampliar 
l’oferta de vols des de l’aeroport de Lleida-Alguaire per 
mitjà de la captació de noves rutes i destinacions i de 
noves empreses interessades a operar en aquest aeroport.

d) Demanar al Govern de l’Estat les reformes legislatives 
pertinents perquè l’aeroport de Lleida-Alguaire pugui 
acollir vols internacionals fora de l’espai Schengen amb 
la màxima celeritat. Així mateix, demanar al Govern de 
l’Estat l’autorització per a disposar d’un punt d’inspecció 
fronterera (PIF) que faci possible les accions de trànsit 
de mercaderies a escala internacional.

e) Fer les reformes necessàries a l’aeroport de Lleida-Al-
guaire per a acollir l’arribada de vols xàrter destinats al 
turisme de neu, tal com estableixen els contractes signats 
amb les agències de viatges majoristes.

f) Desenvolupar el que el Pla director de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire estableix com a espais aeroportuaris i 
logístics destinats a magatzems, càrrega aèria, formació 
i zona logística, d’acord amb el pla de negoci redactat 
que s’ha de desenvolupar en el marc de la taula estratè-
gica.

g) Elaborar un pla de promoció i internacionalització de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire que inclogui els treballs de 
prospectiva pertinents per a identificar les bosses d’usua-
ris potencials d’aquesta instal·lació d’acord amb els atrac-
tius específics de les comarques lleidatanes i del Pirineu, 
com ara el turisme de natura, el cultural i patrimonial, el 
d’esports d’aventura i l’observació ornitològica (birding 
o bird watching).

h) Adequar el pla de negoci actual de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire a les noves circumstàncies socioeconò-
miques, d’acord amb els agents econòmics i socials del 
territori.

i) Desenvolupar totes les infraestructures viàries que 
garanteixin una connectivitat adequada de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català

Resolució 61/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual es crea la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 252-00002/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, 04.05.2011, DSPC-P 14

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de maig 
de 2011, un cop considerada la Proposta de resolució 
de creació d’una comissió d’estudi d’un nou model de 
finançament basat en el concert econòmic (tram. 252-
00002/09), d’acord amb l’article 54 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert 
Econòmic (CENMFCE).

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

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

1.15. MOCIONS

Moció 17/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 302-00026/09

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, 05.05.2011, DSPC-P 15

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 
302-00026/09), presentada pel diputat Joaquim Llena i 
Cortina, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 11537), pel Subgrup Parlamen-
tari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 
12045), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 12101) i pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 12134).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent
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d’una visió integral de tot el sistema –i no de manera in-
dividualitzada centre a centre– que tingui en compte els 
elements d’equilibri territorial. Entre aquestes mesures 
s’han d’incloure les següents:

Primera. Enfortir l’atenció primària, com a estratègia 
per a garantir la qualitat i optimar els recursos econò-
mics, tot mantenint el personal per a garantir una ràtio 
adequada, i posar en pràctica, en el conjunt del sistema 
sanitari, totes les mesures de desburocratització que, per 
a l’atenció primària, es consensuïn amb els professionals 
d’aquest àmbit.

Segona. Estendre a tots els centres d’atenció primària els 
sistemes d’informació de l’Institut Català de la Salut, de 
manera que tota l’atenció primària utilitzi les mateixes 
bases de dades i aprofiti el potencial de programes com 
Selfaudit i Prefaseg (Prescripció Farmacèutica Segura). 
En cas d’incompatibilitats tècniques, s’han d’impulsar 
els canvis necessaris per a fer efectiva la integració de 
les bases de dades.

Tercera. Impulsar un pla de racionalització de la despesa 
farmacèutica que inclogui les mesures següents:

– Substituir medicaments, en la prescripció amb finan-
çament públic, per versions més barates i amb efectes 
terapèutics iguals, mitjançant l’ús de sistemes d’informa-
ció i incentius.

– Crear i enfortir la gestió professional del coneixement 
mitjançant comissions farmacoterapèutiques i d’altres ti-
pus, amb recursos suficients per a garantir la informació 
i la formació continuada dels professionals, per tal que 
els avenços científics i tecnològics amb valor terapèutic 
contrastat i diagnòstic afegit arribin amb rapidesa als pa-
cients.

Quarta. Racionalitzar i reduir les estructures directives i 
de gestió del sistema sanitari.

d) Presentar al Parlament el Pla de mesures urgents per a 
la sostenibilitat del sistema sanitari públic.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011

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

Moció 19/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la liquiditat i el finançament dels ens lo-
cals
Tram. 302-00028/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 10, 05.05.2011, DSPC-P 15

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la liquiditat i el finançament dels ens locals (tram. 
302-00028/09), presentada pel diputat Marc Sanglas i 

Moció 18/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la retallada pressupostària en l’àmbit de 
la salut
Tram. 302-00027/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 10, 05.05.2011, DSPC-P 15

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la retallada pressupostària en l’àmbit de la salut 
(tram. 302-00027/09), presentada per la diputada Laia 
Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12114), pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12135) i pel Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya (reg. 12148).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Adoptar mesures per a garantir la transparència del 
conjunt del sistema sanitari, entre les quals s’han d’in-
cloure les següents:

Primera. Fer públiques les clàusules dels concerts del 
Servei Català de la Salut amb els centres del sistema sa-
nitari integral d’utilització pública de Catalunya (Siscat).

Segona. Donar a conèixer les retribucions del personal 
directiu dels centres del Siscat.

Tercera. Publicar les dades i els informes de la central de 
resultats amb la identificació dels centres sanitaris cor-
responents finançats amb fons públics.

b) Elaborar un nou pla de mesures a partir dels criteris 
següents:

Primer. S’ha de garantir la suficiència econòmica del sis-
tema sanitari i el compliment de la legislació vigent pel 
que fa a la cobertura de prestacions.

Segon. S’ha de consensuar amb els agents socials re-
presentats al Consell de Salut els escenaris econòmics i 
pressupostaris per al període 2011–2014 i s’ha d’establir 
un diàleg amb tots els agents del sector de la salut –per-
sonal sanitari, entitats d’usuaris, sindicats– per a acordar 
els objectius, el mètode d’elaboració i les accions concre-
tes del pla de mesures general i dels plans específics per 
a cada centre sanitari.

Tercer. Les retallades de la despesa no han de compor-
tar, en cap cas, una disminució de les prestacions sanità-
ries, de la qualitat de l’assistència i del personal sanitari.

Quart. S’han de reforçar les polítiques de salut pública 
en cogovernança amb els ajuntaments.

c) Consensuar i adoptar mesures urgents de correcció de 
les ineficiències més evidents del sistema sanitari, des 
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ons econòmiques a favor dels càrrecs electes locals de 
municipis de dos mil habitants o menys.

10. Iniciar l’estudi i la revisió de tota la normativa secto-
rial que impliqui despeses supletòries per als ens locals 
–les anomenades «competències impròpies»– i els me-
canismes financers per a compensar-les.

11. Comptar amb la participació i el consens de les enti-
tats municipalistes en totes les actuacions que es duguin 
a terme en l’àmbit del règim i les finances locals, i donar 
suport a la Comissió Municipalista de Catalunya en les 
propostes presentades al Govern de l’Estat per tal de mi-
llorar les condicions de liquiditat i endeutament dels ens 
locals.

12. Reclamar al Govern de l’Estat que iniciï el procés 
d’abordatge de la reforma del finançament local, amb 
l’objectiu de garantir la suficiència financera dels ens lo-
cals.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català

Moció 20/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’atur i les polítiques d’ocupació
Tram. 302-00029/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 10, 05.05.2011, DSPC-P 15

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig de 
2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’atur i les polítiques d’ocupació (tram. 302-00029/09), 
presentada pel diputat Jaume Collboni Cuadrado, del 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 12150).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
un pla d’acció de lluita contra l’atur per al 2011 que:

a) Prioritzi els col·lectius més vulnerables, donant-los su-
port amb una orientació laboral personalitzada, una for-
mació de qualitat i un acompanyament a la feina també 
personalitzat, amb un objectiu d’inserció del 60% dels 
destinataris de les accions del pla.

b) Ofereixi un marc de formació específic sobre com-
petències transversals (capacitats lingüístiques, conei-
xements digitals, habilitats personals, etc.), en línia amb 
l’estratègia europea per al 2020, adreçat als perfils de 
treballadors sense qualificació que han estat expulsats 
del mercat laboral.

Alcantarilla, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 12079), pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 12115), pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12138) i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 12149).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Presentar, en el termini d’un any, un projecte de llei 
de governs locals i, paral·lelament, un projecte de llei de 
les hisendes locals catalanes que estableixi els principis 
del sistema tributari local, el Fons de cooperació local de 
Catalunya i els criteris per al repartiment de la partici-
pació local en els ingressos de l’Estat, amb l’objectiu de 
garantir la suficiència financera dels ens locals.

2. Mantenir les partides pressupostàries destinades al 
món local que són necessàries per al bon funcionament 
dels ajuntaments i altres ens locals, com el Fons de coo-
peració local i el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
(PUOSC).

3. Possibilitar les modificacions legals necessàries per 
tal de mantenir la dotació pressupostària del Fons de Co-
operació Local, atès que són fons incondicionats i poden 
donar més capacitat als ens locals d’afrontar els compro-
misos contrets.

4. Possibilitar les modificacions legals necessàries per 
tal de rebaixar al màxim el percentatge que han d’apor-
tar els ens locals a les inversions incloses en el PUOSC, 
atès que la situació actual de les finances locals fa invia-
ble, en alguns casos, aquesta aportació municipal.

5. Formular un programa específic en el marc del PUOSC  
per tal de poder destinar un percentatge de les subven-
cions d’aquest pla a la despesa corrent per a la posada 
en marxa o el manteniment d’equipaments i infraestruc-
tures avalats pel Govern, especialment els destinats als 
serveis de les persones.

6. Mantenir, en la mesura que sigui possible, amb llur 
dotació pressupostària, altres programes específics de 
suport al món local, com ara el programa «Viure al po-
ble» o la Llei de barris (Llei 2/2004), i les accions que 
ajuden a la vertebració social dels municipis.

7. Possibilitar una nova línia de crèdit directe en condi-
cions preferents dirigida als ens locals per a facilitar que 
disposin de liquiditat en un període relativament curt de 
temps i puguin afrontar el pagament de deutes confir-
mats i impagats a empreses i a empresaris autònoms, 
els imports concedits de la qual no han de computar als 
efectes de càlcul de l’endeutament a curt termini dels ens 
locals.

8. Abonar als ens locals les subvencions concedides pel 
Govern, sempre que hagin complert, en el termini de tres 
mesos, tots els tràmits formals que estableix la llei.

9. Mantenir el fons creat, i la dotació econòmica corres-
ponent, pel qual s’estableix un sistema de compensaci-
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Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Vetllar perquè el pla d’acció immediat per a garantir la 
sostenibilitat del sistema sanitari públic no comporti una 
pèrdua en la disponibilitat de quiròfans, llits hospitalaris 
i proves diagnòstiques en els centres sanitaris.

b) Continuar racionalitzant l’estructura administrativa i 
de govern del sistema sanitari públic de Catalunya per 
tal de reduir la despesa en aquest àmbit i garantir la 
transparència, per mitjà dels mecanismes de participació 
establerts per la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya.

c) Modificar la legislació farmacèutica amb l’objectiu 
que el catàleg farmacèutic inclogui i fomenti els medi-
caments genèrics i els que tinguin un preu menor d’acord 
amb la relació entre el cost i l’efectivitat.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català

Moció 22/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre mesures d’estímul econòmic, de cre-
ació d’ocupació i de suport per a emprene-
dors i autònoms
Tram. 302-00032/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 10, 05.05.2011, DSPC-P 15

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures d’estímul econòmic, de creació 
d’ocupació i de suport a emprenedors i a autònoms (tram. 
302-00032/09), presentada pel diputat Santi Rodríguez i 
Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 12095), pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 12117) i pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió (reg. 12141).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
l’aprovació d’un pla integral de suport a l’emprenedoria 
i un pla de foment del treball autònom que inclogui me-
sures com ara:

a) Promoure diverses accions formatives que es duguin 
a terme a Catalunya, tant reglades com no reglades, amb 

c) Garanteixi que les persones acollides al programa es-
tatal Prepara (Programa de requalificació professional 
per a les persones que hagin exhaurit la prestació per de-
socupació) disposin de l’assessorament personalitzat i de 
l’oferta d’accions de requalificació professional necessa-
ris per part dels serveis públics d’ocupació de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Potenciar les fórmules flexibles d’organització terri-
torial del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que 
garanteixin la concertació, la planificació i l’execució de 
polítiques actives d’ocupació amb les diferents entitats 
territorials que cooperen o col·laboren en el desenvolupa-
ment de polítiques d’ocupació, tenint en compte les pos-
sibilitats que s’obren amb la incorporació de les agències 
privades d’ocupació com a nous operadors.

b) Aprovar i publicar immediatament les convocatòries 
de formació per a l’ocupació adreçada als ens locals i fer 
el mateix pel que fa als operadors privats.

c) Prioritzar totes les línies de convocatòries de políti-
ques actives d’ocupació flexibles adreçades a facilitar 
l’adaptació de la formació a les necessitats de l’activitat 
econòmica, com ara el programa «Suma’t», adreçat a jo-
ves de 18 a 25 anys, i «Forma i contracta», amb especial 
incidència sobre el col·lectiu d’aturats de llarga durada.

d) Recórrer, quan hi concorrin les circumstàncies exi-
gides, al Fons europeu d’adaptació a la globalització 
(FEAG), per facilitar la recol·locació i l’assessorament 
laboral de treballadors acomiadats en sectors en recon-
versió, com s’havia fet en anteriors etapes per als sectors 
com el tèxtil o l’automoció.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català

Moció 21/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la retallada pressupostària en l’àmbit de 
la salut
Tram. 302-00031/09

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, 05.05.2011, DSPC-P 15

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de maig 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la retallada pressupostària en l’àmbit de la salut 
(tram. 302-00031/09), presentada per la diputada Eva 
García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa (reg. 12107), pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 12116) i pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 12140).



9 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 66

1.20. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 17

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les retallades 
pressupostàries i llurs efectes en el servei 
públic de salut
Tram. 300-00041/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 04.05.2011, 
(DSPC-P 14).

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació del 
personal de la funció pública
Tram. 300-00042/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 05.05.2011, 
(DSPC-P 15).

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica i l’estat de les finances públi-
ques
Tram. 300-00043/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 05.05.2011, 
(DSPC-P 15).

Interpel·lació al Govern sobre l’impacte de 
les retallades en serveis socials i en equi-
paments
Tram. 300-00044/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 05.05.2011, 
(DSPC-P 15).

continguts sobre formació i motivació per a la creació 
d’empreses.

b) Impulsar mesures per a la reducció i la supressió de 
les càrregues administratives, especialment per als nous 
emprenedors i els treballadors autònoms.

c) Promoure un marc fiscal que faciliti la creació de no-
ves empreses.

d) Reforçar la xarxa de suport als emprenedors i els tre-
balladors autònoms.

e) Potenciar les actuals línies de finançament de les acti-
vitats de nous emprenedors i crear-ne de noves, per mitjà 
de línies de garantia recíproca i acords amb entitats de 
crèdit.

f) Facilitar l’accés a finançament de les activitats de nous 
emprenedors mitjançant el desenvolupament de meca-
nismes financers complementaris al crèdit bancari.

g) Comprometre el sector públic català a pagar els prove-
ïdors que tinguin la consideració de microempresa en un 
termini no superior a trenta dies.

h) Convidar les administracions locals de Catalunya a 
aplicar mesures específiques per a facilitar la creació de 
noves empreses, amb la recomanació de moderació en 
les taxes municipals vinculades o afectes a l’inici de l’ac-
tivitat dels emprenedors.

i) Facilitar als emprenedors que es disposin a exercir 
llur activitat com a treballadors autònoms i que hagin 
sol·licitat al Servei Públic d’Ocupació Estatal la capita-
lització de la prestació d’atur en un pagament únic que la 
Generalitat els avanci l’import total de la prestació.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar, 
dins els programes de suport al treball autònom durant 
aquest exercici del 2011, una línia de subvencions que 
promogui la creació de nous projectes i, separadament, 
la consolidació de projectes creats durant l’any 2010, 
però que, en haver-se exhaurit la partida pressupostària 
corresponent, no van poder accedir a les subvencions 
corresponents.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català
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1.30.06. PROCEDIMENTS RELATIUS A LES 
CORPORACIONS LOCALS I A ALTRES 
INFORMES O MEMÒRIES DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 6/2011, referent a l’Ajuntament de Dos-
rius, corresponent a aspectes puntuals del 
2004 i el 2005
Tram. 258-00006/09

Coneixement de l’Informe

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 24/2010, referent al Compte general 
de les corporacions locals, corresponent al 
2008
Tram. 258-00047/08

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 4, tinguda el dia 03.05.2011 
(DSPC-C 70).

Interpel·lació al Govern sobre la sostenibili-
tat i la qualitat assistencial del sistema sa-
nitari
Tram. 300-00045/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 04.05.2011, 
(DSPC-P 14).

Interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
ciutadana als municipis
Tram. 300-00046/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 05.05.2011, 
(DSPC-P 15).

Interpel·lació al Govern sobre la violència 
masclista
Tram. 300-00048/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 05.05.2011, 
(DSPC-P 15).

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Informe del Síndic de Greuges al Parlament 
corresponent al 2010
Tram. 360-00002/09

Debat de l’Informe en el Ple

El Ple del Parlament ha debatut l’Informe en la sessió 
núm. 10, tinguda el dia 04.05.2011 (DSPC-P 14).
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– La Mesa reitera que l’aprovació de la proposició impli-
caria la vulneració del dret fonamental a la tutela judi cial 
efectiva del titular del dret.

La Mesa fa avinent als proponents que el Reglament del 
Parlament els ofereix altres procediments parlamentaris 
per a vehicular la seva proposta i provocar un debat pú-
blic; la Mesa no vulnera el dret dels signants a proposar 
un debat públic en la cambra sobre el tema, sinó que, de 
conformitat amb el que disposen els articles 29.3, d), e) 
i concordants, té l’obligació institucional de garantir la 
utilització dels procediments parlamentaris adequats per 
a cada proposta de tramitació.

Així mateix, fa avinent que aquest acord, de conformitat 
amb l’article 30.3 del Reglament, és definitiu en l’àmbit 
parlamentari.

N. de la R.: La sol·licitud de reconsideració es reprodueix 
en la secció 4.67.

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, tinguda el dia 04.05.2011 (DSPC-P 14).

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 10, tinguda el 
dia 04.05.2011 (DSPC-P 14), ha aprovat les esmenes a la 
totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legis-
lativa resta rebutjada.

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 10, tinguda el dia 04.05.2011 (DSPC-P 14).

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devo-
lució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 10, tinguda el dia 
04.05.2011 (DSPC-P 14), ha aprovat l’esmena a la totali-
tat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa 
resta rebutjada.

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei d’anul·lació de la subven-
ció a Endesa atorgada pel Govern en funci-
ons de la Generalitat de Catalunya en Acord 
de Govern del 30 de novembre de 2010
Tram. 202-00024/09

Ratificació de la inadmissió
Acord: Mesa del Parlament, 03.05.2011

La Mesa, després de tornar a examinar la Proposició a la 
llum de l’escrit de petició de reconsideració (reg. 11861), 
un cop vist el nou informe dels Serveis Jurídics, de con-
formitat amb l’article 30.2 i 3 del Reglament i havent es-
coltat prèviament la Junta de Portaveus, confirma el seu 
acord de 26 de març de 2011 en què va reconsiderar la 
seva decisió de 10 de març de 2011 i va acordar no ad-
metre la Proposició de llei d’anul·lació de la subvenció a 
Endesa atorgada pel Govern en funcions de la Generali-
tat de Catalunya en Acord de Govern del 30 de novembre 
de 2010 (202-00024/09).

Motiva la seva resolució amb les consideracions se-
güents: 

– La Mesa no comparteix les conseqüències que l’escrit 
de reconsideració extreu respecte la inexistència d’una 
reserva de reglament en el nostre ordenament que impli-
carien que la qualificació d’una iniciativa com a proposi-
ció de llei roman exclusivament en mans dels diputats o 
grups, segons correspongui, buidant de contingut la fun-
ció de qualificació que el Reglament parlamentari, art. 
29.3, b), d), e) i concordants atribueix a la Mesa.

– La Mesa ha de considerar, eventualment, si la forma 
proposada per l’autor d’una iniciativa és la que s’escau al 
concepte que de les mateixes estableix o acull (si en al-
gun cas no hi ha una definició expressa) la configuració 
reglamentària. La Mesa no és un simple missatger de 
les iniciatives plantejades al Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya i ha de vigilar que no es produeixi un 
«frau de les etiquetes» o un «abús de dret» en la titulació 
que de les iniciatives parlamentàries en fan els diversos 
actors parlamentaris.

– La Mesa no pot permetre que la utilització d’un proce-
diment parlamentari porti a deixar sense sentit a la res-
ta. Tampoc pot estendre les garanties del procediment 
legislatiu a una proposta que no té naturalesa legislati-
va, pervertint i desnaturalitzant alhora els procediments 
parlamentaris i la funció qualificadora que correspon a 
la Mesa.

– La Mesa reitera que els principis de la divisió de po-
ders i de l’estat de dret impedeixen que un poder es posi 
en el lloc d’un altre.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació parcial de la 
Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l’Autoritat 
Catalana de la Competència
Tram. 200-00002/09

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 10, tinguda el dia 
04.05.2011 (DSPC-P 14).

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12232), Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 
12234) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12287).

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 06.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 05.05.2011.

Pròrroga del termini per a proposar compa-
reixences

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 12398) 
i Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12404).

Pròrroga: 1 dia hàbil;  última.

Finiment del termini: 09.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.05.2011.

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre l’ocupació de 
les places vacants dels òrgans judicials
Tram. 250-00117/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió núm. 4,  
tinguda el dia 28.04.2011 (DSPC-C 68).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la prostitució
Tram. 302-00030/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 10, 
tinguda el dia 05.05.2011 (DSPC-P 15).

2.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el dèficit pre-
vist per als anys 2012, 2013 i 2014
Tram. 300-00047/09

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 10, tinguda el dia 
04.05.2011 (DSPC-P 14).
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Proposta de resolució sobre la modificació 
del Reial decret 775/1997, sobre el règim ju-
rídic d’homologació dels serveis i societats 
de taxació
Tram. 250-00189/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el Pla interde-
partamental per a la no-discriminació de les 
persones homosexuals i transsexuals
Tram. 250-00191/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de l’Escola Fluvià de Barcelona
Tram. 250-00194/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de l’Escola Mediterrània de Bar-
celona
Tram. 250-00196/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Escola dels 
Encants, de Barcelona
Tram. 250-00200/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Vallcarca, de 
Barcelona
Tram. 250-00201/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte de 
construcció de l’Escola Univers, al barri de 
Gràcia de Barcelona
Tram. 250-00202/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de la primera fase de l’Escola Marta 
Mata de Barberà del Vallès (Vallès Occiden-
tal)
Tram. 250-00209/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
la xarxa integrada del servei de trens de ro-
dalia i el millorament de les infraestructures 
i els serveis ferroviaris del Camp de Tarra-
gona
Tram. 250-00215/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la regeneració 
de les platges del Maresme
Tram. 250-00212/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de les inversions del Pacte de salut de Tar-
ragona i sobre l’activació del Govern Terri-
torial de Salut i la comissió mixta de segui-
ment dels projectes conjunts a Tarragona
Tram. 250-00221/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre els equipa-
ments i l’atenció sanitària al Garraf
Tram. 250-00222/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el projecte  
de construcció de l’Hospital Vicenç Ferrer, de  
Rubí, Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00223/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Llei 17/2007, de mesures fiscals i finan-
ceres, amb relació al cobrament als rama-
ders de la taxa sanitària dels escorxadors
Tram. 250-00218/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la reclamació 
al Govern italià d’una disculpa al poble de 
Catalunya pels bombardeigs sobre Barcelo-
na durant la Guerra Civil Espanyola
Tram. 250-00219/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la publicació 
en el DOGC de la refosa de les modificaci-
ons de la relació de llocs de treball del per-
sonal funcionari de l’Administració de la Ge-
neralitat
Tram. 250-00220/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 250-00227/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’adopció dels 
senyals de trànsit indicatius dels trams de 
concentració d’accidents i sobre la senyalit-
zació d’aquests trams a la xarxa viària
Tram. 250-00228/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla per a reduir la sinistralitat viària en 
els punts de màxima concentració d’acci-
dents
Tram. 250-00229/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Hospital Ernest Lluch, a Sabadell (Va-
llès Occidental), i sobre les derivacions per 
a descongestionar l’Hospital de Sabadell
Tram. 250-00224/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció del nous hospital públic de les Terres de 
l’Ebre
Tram. 250-00225/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un Centre d’atenció primària a Sant Pere 
de Ribes (Garraf) i l’adequació i el millora-
ment del CAP Roquetes
Tram. 250-00226/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.



9 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 66

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 28

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a evitar la pesca al golf de Sant 
Jordi de barques d’encerclament provinents 
d’altres zones i sobre les inspeccions de 
captures il·legals
Tram. 250-00233/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la suspensió de 
les intervencions quirúrgiques a la tarda
Tram. 250-00234/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’ús del català a 
l’Administració de justícia
Tram. 250-00235/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la cobertura 
del canal Esport3
Tram. 250-00230/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre les activitats 
commemoratives de la proclamació de la 
República previstes per al 2011
Tram. 250-00231/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies de tren a l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 250-00232/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de la línia orbital ferroviària
Tram. 250-00239/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el suport a la 
campanya de comunicació sobre la valorit-
zació del suro
Tram. 250-00240/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’artesania del suro
Tram. 250-00241/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un centre de salut a Sant Joan de les Aba-
desses (Ripollès)
Tram. 250-00236/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el Programa 
d’aplicació de l’occità a Catalunya
Tram. 250-00237/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la promoció de 
l’ús del transport ferroviari al Montsià i so-
bre l’increment de serveis ferroviaris a l’es-
tació d’Ulldecona
Tram. 250-00238/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre la transferèn-
cia de la competència sobre la regulació de 
l’accés a la universitat
Tram. 250-00246/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la cobertura de 
places vacants del personal de l’Administra-
ció de Justícia
Tram. 250-00247/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre les execucions 
hipotecàries i llurs conseqüències
Tram. 250-00248/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la certificació 
forestal de les suredes i sobre els ajuts a 
l’activitat surera
Tram. 250-00242/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de l’ús de taps de suro en el vi ecològic cer-
tificat pel Consell Català de Producció Agrà-
ria Ecològica
Tram. 250-00243/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la garantia de 
l’emissió de Televisió de Catalunya al País 
Valencià i de la reciprocitat definitiva entre 
Televisió de Catalunya i Canal 9
Tram. 250-00245/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova Escola del Bruc (Anoia)
Tram. 250-00252/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el proveïment 
de les places de funcionaris de presons i el 
manteniment dels interins
Tram. 250-00253/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el nomenament 
d’un delegat o delegada del Govern per a 
l’àrea territorial delimitada per l’àmbit fun-
cional de planificació territorial del Penedès
Tram. 250-00254/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el suport a les 
famílies que no poden afrontar les càrre-
gues hipotecàries
Tram. 250-00249/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració del 
projecte executiu de l’Hospital de Vilanova 
i la Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de 
l’Hospital - Residència Sant Camil, de Sant 
Pere de Ribes (Garraf), en centre sociosani-
tari de referència
Tram. 250-00250/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una campanya institucional per a la mode-
ració de la velocitat i la conducció respon-
sable
Tram. 250-00251/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
del gimnàs de la Secció d’Institut de Collba-
tó (Baix Llobregat)
Tram. 250-00258/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
reglament dels estatuts de l’Agència Catala-
na de l’Esport
Tram. 250-00259/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del Pla català de l’esport a l’escola
Tram. 250-00260/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el nomenament 
dels serveis i els coordinadors territorials
Tram. 250-00255/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la informació i 
els recursos amb relació als alumnes amb 
necessitats educatives especials
Tram. 250-00256/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
les actuacions de cooperació al desenvo-
lupament i la construcció de la pau amb la 
societat civil i les institucions de govern de 
Palestina
Tram. 250-00257/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Pineda de Mar (Maresme)
Tram. 250-00265/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’Escola Nova de 
Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-00266/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre les obres de 
desdoblament de la carretera C-55 entre 
Bufalvent i el nus del Guix a la variant de 
Manresa
Tram. 250-00267/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Marta Mata, a Montornès del 
Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00261/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el suport a en-
titats de la Catalunya del Nord que donen 
suport a la llengua i la cultura catalanes
Tram. 250-00262/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el suport al 
manteniment de l’activitat productiva de Ca-
caolat
Tram. 250-00263/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre les accions 
d’impuls davant la Unió Europea per a l’es-
tabliment de l’impost sobre transaccions fi-
nanceres
Tram. 250-00271/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de la nova escola de 
Vall·llobrega (Baix Empordà)
Tram. 250-00272/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la implantació 
de l’oficina judicial
Tram. 250-00273/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’aprovació i el 
desenvolupament del Pla director urbanístic 
del Logis Penedès
Tram. 250-00268/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’impuls i el 
desenvolupament del projecte de l’eix 
Transversal Ferroviari
Tram. 250-00269/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’acceptació 
preferent dels treballadors desocupats de 
SAS en els cursos de formació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per a la fabricació 
del nou model Audi Q3
Tram. 250-00270/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la Volta Ciclista a Catalunya i sobre la re-
transmissió dels finals d’etapa pel canal Es-
port3
Tram. 250-00278/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’ús públic, cul-
tural i turístic del conjunt monumental del 
Castell de Mediona (Alt Penedès)
Tram. 250-00279/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment del 
nivell de retribució dels advocats que pres-
ten el servei d’assistència jurídica gratuïta
Tram. 250-00280/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el desenvolu-
pament del programa e-justícia.cat i la ge-
neralització de l’expedient electrònic
Tram. 250-00274/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre els ajuts als 
emprenedors menors de vint-i-nou anys que 
creïn una empresa
Tram. 250-00276/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’encàrrec a la 
Intervenció General de la Generalitat de re-
visar els expedients dels ajuts atorgats a di-
verses entitats del País Valencià
Tram. 250-00277/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre la seguretat a 
la línia ferroviària entre Terrassa i Manresa i 
sobre el desenvolupament del Pla d’infraes-
tructures ferroviàries de rodalia
Tram. 250-00284/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la implantació 
del sistema tramviari del Camp de Tarragona
Tram. 250-00285/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’institut de Cabrils (Maresme)
Tram. 250-00286/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el rebuig als rè-
gims dictatorials
Tram. 250-00281/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un hospital a l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
Tram. 250-00282/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la situació als 
territoris kurds de l’Iraq
Tram. 250-00283/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 12118).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 250-00290/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament i 
l’inici de les obres de l’Institut Fabra i Coats, 
de Barcelona
Tram. 250-00291/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Escola dels 
Encants, de Barcelona
Tram. 250-00292/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la rehabilitació 
i la construcció de diversos centres d’ense-
nyament a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00287/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00288/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Univers, de Barcelona
Tram. 250-00289/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Fascicle segon
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’execució planificada de l’Institut Pere IV, 
de Barcelona
Tram. 250-00296/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Escola Mediterrània, 
de Barcelona
Tram. 250-00297/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Angeleta 
Ferrer, de Barcelona
Tram. 250-00298/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Fluvià, de 
Barcelona
Tram. 250-00293/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’execució planificada de l’Escola del Gò-
tic, de Barcelona
Tram. 250-00294/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de l’execució planificada de l’Escola Fluvià, 
de Barcelona
Tram. 250-00295/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre el calendari 
d’execució de les obres pendents a les línies 
9, 10, 2 i 1 del metro i del nou traçat en do-
ble via del tren des de l’estació del Prat de 
Llobregat fins a la terminal 1 de l’aeroport 
de Barcelona
Tram. 250-00397/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 11683 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Celestino Corbacho 
Chaves, 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 de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’àrea territorial de la vall baixa del Llobregat i del Bar-
celonès sud, i en particular del municipi de l’Hospitalet 
de Llobregat, afronta reptes importants en matèria d’in-
fraestructures del transport públic col·lectiu, que afecten 
la competitivitat de les activitats econòmiques i la fluï-
desa de les dinàmiques socials vinculades a la mobilitat. 
La contribució del transport públic és essencial per pro-
piciar un model de mobilitat més sostenible ambiental-
ment, essencial per reduir els habitualment elevadíssims 
índexs de contaminació atmosfèrica registrats a l’àrea 
metropolitana de Barcelona.

Per tot això, creiem que és hora de fixar els calendaris 
d’acabament i d’inici d’un seguit actuacions pendents de 
finalització o començament que afecten el territori de la 
vall baixa del Llobregat i del Barcelonès sud. Aquestes 
actuacions són:

a) La construcció de les noves línies L-9 i L-10 és im-
portantíssima per a produir noves interconnexions i mul-
tiplicar l’efecte de xarxa de la mobilitat col·lectiva. En 
particular, per al territori de referència són vitals els dos 
ramals (L-9 i L-10) que es bifurquen a partir de l’estació 
del Gornal a l’Hospitalet de Llobregat, actualment en fase 
de construcció. El ramal L-9 discorre per les estacions de  
Plaça Europa, la de Fira (L’H) i la resta d’estacions dels 
municipis de Barcelona i del Prat de Llobregat fins a la 
Terminal T1 de l’Aeroport. L’obra civil d’aquest ramal 
i les instal·lacions i arquitectura de les estacions estan 
pràcticament enllestides. El ramal L-10 discorre des del 
Gornal fins a al Polígon Pratenc, passant pel Polígon de 
la Zona Franca. Atès que el ramal de la L-9 està pràc-
ticament acabat, cal procurar la seva posada en funcio-
nament de forma independent a l’acabament del ramal 
L-10, del qual encara manca la part final de l’obra civil, 
de forma anàloga a com es va posar primer en funciona-
ment el tram (L-9) de Can Zam - Can Peixauet a San-
ta Coloma de Gramenet i posteriorment el tram L-10 al 
Gorg de Badalona.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Viladomat, 
de Barcelona
Tram. 250-00299/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre el finançament 
i l’inici de les obres de l’Institut Vallcarca, de 
Barcelona
Tram. 250-00300/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de viabilitat general per a l’aeroport 
de Lleida-Alguaire
Tram. 250-00301/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12022).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 05.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 04.05.2011.
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Proposta de resolució sobre la reclamació 
de la devolució dels imports recaptats pel 
cànon digital del 2003 ençà
Tram. 250-00398/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 11684 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2011

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances 
i Pressupost

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

Exposición de motivos

El día 21 de octubre de 2010, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea dictó una sentencia en la que señala que 
el sistema recaudatorio del canon digital en España es 
abusivo porque se aplica, en la práctica, tanto a personas 
físicas como a personas jurídicas.

El día 2 de marzo de 2011, la Audiencia Provincial de 
Barcelona se pronunció en el mismo sentido que la juris-
prudencia europea y los parámetros de interpretación del 
canon digital conforme a dicha jurisprudencia.

El día 24 de marzo de 2011, la Audiencia Nacional de-
cretó la nulidad de la orden ministerial por la que se re-
gulaba libremente las tarifas del canon porque esa orden 
(PRE/1743/2008) se aprobó sin las garantías procedi-
mentales que se exigen.

Finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de 
diciembre de 1998 establece que se debe restituir la can-
tidad a quien la pagó en la creencia errónea de que estaba 
obligado a pagarla y más concretamente en los térmi-
nos establecidos en los artículos 1895 a 1901 del Código 
Civil. Y la sentencia añade que la acción debe dirigirse 
contra quien aceptó el pago.

Por todo ello, se presenta la siguiente propuesta de re-
solución.

Propuesta de resolución

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

Reclamar a las entidades gestoras del derecho de autor la 
devolución de las cantidades indebidamente recaudadas 
desde el año 2003 en concepto de Canon Digital y paga-
das por la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 27 de abril de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto Subgrupo C’s

b) Cal programar l’execució de la prolongació de la L-2 
entre l’estació de Sant Antoni a Barcelona fins a la futura 
estació de la L-9 de Parc Logístic a Barcelona, passant 
per la interconnexió de la futura estació de la L-9 de Fira 
a l’Hospitalet de Llobregat. Aquesta connexió donarà 
cobertura de servei de Metro als dos recintes firals i un 
accés ràpid a l’aeroport a través de la L-9.

c) S’ha d’iniciar el perllongament de la L-1 des de l’es-
tació de l’Hospital de Bellvitge a l’Hospitalet de Llobre-
gat fins a l’Estació Intermodal del Prat de Llobregat, les 
obres del qual ja han estat adjudicades.

d) Una actuació relacionada amb l’Estació Intermodal 
del Prat de Llobregat és la construcció del nou traçat en 
doble via del ferrocarril de la xarxa estatal que, des de la 
dita estació, arribarà fins a la Terminal T1 de l’Aeroport, 
la qual cosa millorarà significativament la freqüència del 
servei ferroviari.

La importància de les inversions destinades a les obres 
que s’estan executant, així com el volum de les que cal-
drà implementar per a l’inici de les que resten pendents, 
obliga a un major rigor en la programació i seqüenciació 
de les actuacions, sempre exigible, però absolutament 
peremptori en el moment de crisi econòmica actual, per 
fer una distribució realista i eficaç de les prioritats.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat que en el termini de 3 mesos presenti al Parlament 
un calendari per a l’acabament o per a l’inici de les obres 
de l’L-9, L-10, la prolongació de la L-2 entre l’estació de 
Sant Antoni a Barcelona fins a la futura estació de la L-9 
de Parc Logístic a Barcelona, passant per la interconne-
xió de la futura estació de la L-9 de Fira a l’Hospitalet 
de Llobregat, el perllongament de la L-1 des de l’esta-
ció de l’Hospital de Bellvitge a l’Hospitalet de Llobregat 
fins a l’Estació Intermodal del Prat de Llobregat i de la 
construcció del nou traçat en doble via del ferrocarril de 
la xarxa estatal des de l’estació intermodal del Prat del 
Llobregat fins a la Terminal T1 de l’Aeroport.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC, Celestino 
Corbacho Chaves, diputat del GP SOC; Roberto Edgar-
do Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la destinació 
dels ajuts per a la projecció internacional de 
l’esport català
Tram. 250-00400/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11768 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Laia Bonet Rull, por-
taveu adjunta del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

La projecció internacional de l’esport català és un dels 
objectius principals que ha de guiar la política en matè-
ria d’esports del Govern de la Generalitat.

Per tal d’aconseguir l’esmentada projecció internacional, 
són diverses les polítiques que cal continuar impulsant 
des del Govern.

Així, cal seguir invertint en generar esportistes d’elit a 
través d’estructures d’excel·lència. Per aconseguir-ho, cal 
sostenir la renovació del CAR com un dels espais de for-
mació d’esportistes d’elit millors d’Europa i del món.

Aquesta política de formació esportiva, també cal asso-
ciar-la a l’ajuda a grups de recerca bàsica universitaris 
destinats a la millora de les prestacions esportives.

En el mateix sentit i per tal d’assolir els objectius esmen-
tats, cal desenvolupar la Xarxa de Tecnificació Esporti-
va de Catalunya construint i condicionant nous Centres 
territorials de tecnificació i potenciant la pràctica d’un 
esport competitiu i d’excel·lència a Catalunya.

En aquestes tasques, també caldrà plantejar-se la pos-
sible creació de programes de màrqueting de país per 
potenciar la imatge dels seus millors clubs i esportistes, 
així com apostar pels grans esdeveniments esportius per 
tal de projectar el país a nivell internacional, com ho 
proven els recolzaments a les candidatures dels Jocs del 
Mediterrani a Tarragona, els Jocs Olímpics d’Hivern a 
Barcelona-Pirineu, així com també, els ja assolits Mun-
dial d’Handbol, el Mundial de Natació i els Grans Pre-
mis d’automobilisme i motociclisme, entre d’altres.

Amb el convenciment que la projecció internacional de 
l’esport català és un objectiu compartit per la gran majo-
ria de grups d’aquesta cambra, i a fi d’utilitzar els millors 
instruments al nostre abast per aconseguir-ho, el Grup 
Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat per tal que els recursos que es destinin a assolir una 
major projecció internacional de l’esport català vagin 
destinats a la Unió de Federacions Esportives de Catalu-
nya i/o a les federacions esportives catalanes que puguin 

Proposta de resolució sobre la tramitació 
parlamentària del Projecte de llei de go-
verns locals i del Projecte de llei de finan-
çament local
Tram. 250-00399/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 11767 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2011

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia atorga a la Generalitat competèn-
cia en matèria de finançament local i estableix en l’ar-
ticle 220 que «el Parlament ha d’aprovar la seva pròpia 
llei de finances locals per a desplegar els principis i les 
disposicions que estableix aquest capítol».

Les entitats municipalistes han reclamat que la llei de 
finançament local sigui aprovada el més aviat possible. 
Malgrat tot això, la Vicepresidenta del Govern, Joana 
Ortega, va declarar en els actes de celebració del Dia del 
Municipi que no hi hauria llei de finançament local fins 
que no s’aprovi la Llei de Governs Locals, per tal «d’anar 
poc a poc i amb les coses ben fetes». Però el projecte de 
llei de Governs locals no ha estat enviat al Parlament ni 
tan sols elaborat pel Govern per la qual cosa la llei de 
finançament local pot patir un retard d’anys o de tota la 
legislatura. En canvi, res no impedeix una tramitació en 
paral·lel d’ambdós projectes de llei.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a enviar abans de sis mesos 
al Parlament els projectes de llei de Governs Locals i de 
Finançament Local.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Joan Herrera Torres Jaume Bosch Mestres
President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre la revisió de les 
llicències de les centrals nuclears i la recla-
mació al Govern de l’Estat del traspàs dels 
fons i les competències d’Enresa
Tram. 250-00402/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11774 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, 
portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

La dependència energètica de Catalunya és, des de la in-
dustrialització, un fet abastament conegut. El nostre país 
no disposa dels recursos que des de llavors han estat la 
base de l’abastiment energètic: combustibles fòssils i en 
els darrers trenta anys, urani. A més, les decisions que 
s’han adoptat sobre les nostres principals fonts d’abasta-
ment energètic, s’han adoptat en època no democràtica 
–construcció de quatre nuclears i la refineria de cru a 
les comarques de la circumscripció de Tarragona–, o al 
marge de les institucions catalanes des dels poders de 
l’Administració de l’Estat.

Posteriorment, en una qüestió que cada cop ha esdevin-
gut més important a tot el món com són els residus nu-
clears, tampoc Catalunya ha tingut, ni té, capacitat de 
decisió i ha estat Enresa –Empresa Nacional de Residu-
os Sociedad Anònima– l’entitat que ha anat acumulant i 
disposant de quantiosos recursos econòmics, bona part 
dels quals s’han generat a Catalunya.

Paral·lelament, la solució als residus nuclears, cada cop 
més urgent i que correspon també a l’Estat, es demora 
mentre aquests es guarden en les anomenades «pisci-
nes». Una de les formes més inadequades de fer-ho, com 
s’ha demostrat a Fukushima. Catalunya no pot decidir 
com adoptar una solució que proporcioni seguretat als 
nostres ciutadans ni preveure com utilitzar els recursos 
econòmics de què ara disposa Enresa.

Per altra banda, Catalunya ha començat a aprofitar els 
recursos propis i renovables per bé que encara ens que-
da un llarg camí a recórrer, en generació eòlica, solar, 
aprofitant els recursos de la biomassa, hidràulica i al-
tres aprofitaments encara en fase incipient. I al mateix 
temps, hem posat en marxa l’IREC (Institut de Recerca 
en Energia de Catalunya) i encara abans l’Icaen –Institut 
Català de l’Energia– que podria disposar de més recur-
sos, si els que l’Estat destina al IDAE –Instituto de Di-
versificación y Ahorro Energètico– li fossin transferits 
en la part proporcional que correspondrien a Catalunya.

És a dir, la dependència energètica de Catalunya no dis-
minuirà només per la major generació d’energia sinó per 
la capacitat que tinguem al nostre país de decidir sobre 

treballar per aquesta projecció internacional, tot tenint 
en compte que són aquestes les úniques entitats amb ca-
pacitat legal en el marc federatiu internacional per realit-
zar aquesta tasca.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens Laia Bonet Rull
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunta del GP SOC

Proposta de resolució sobre la implementa-
ció de l’oficina judicial i del sistema e-justí-
cia.cat
Tram. 250-00401/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11773 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista i Agnès Pardell i Veà, diputada del Grup Par-
lamentari 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 subs-
tanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

El passat 1 de març va esdevenir la primera reunió entre 
la Conselleria de Justícia de la Generalitat i la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia.

Aquesta reunió va tenir lloc en un marc de crisi deriva-
da de les nombroses vacants de funcionaris i la manca 
de nomenaments de funcionaris interins i substitucions, 
fruit de les restriccions decretades en la línia de conten-
ció de la despesa de la Generalitat.

A banda de les actuacions urgents en matèria de perso-
nal, la Sala de Govern va reclamar a la Conselleria de 
Justícia que refermi de manera expressa i permanent el 
seu compromís amb el desenvolupament de la Nova Ofi-
cina Judicial.

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

Proposta de resolució

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

Elaborar el corresponent projecte sobre el disseny i la 
calendarització de la implantació de la Nova Oficina 
Judicial, amb les actuacions que hi van necessàriament 
vinculades, i molt especialment el sistema e-justícia.cat.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens Agnès Pardell i Veà
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC
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Cal recordar que actualment el CAP de la Granja està 
col·lapsat i que l’edifici A de l’Hospital Universitari Joan 
XXIII, on actualment hi ha les consultes externes, és un 
dels més congestionats del centre sanitari. Des de la ma-
teixa entrada l’accés és complicat tenint en compte que a 
la planta baixa conflueixen tots els que han de demanar 
hora per visites. En alguna de les plantes les sales d’espe-
ra es queden petites per el nombre de pacients i l’edifici 
només compta amb un estret ascensor en el qual resulta 
difícil maniobrar a les persones en cadira de rodes. Una 
vegada construït el nou edifici, l’actual seria enderrocat 
per donar nou ús al terreny.

Des del CAR de Campclar s’ha de prestar serveis a 
40.000 persones que viuen als barris de Ponent i que han 
de tenir un centre de urgències. Per tant, la paralització 
de la construcció d’aquest equipament afecta greument 
al nivell de serveis de l’assistència sanitària de Tarrago-
na. Aquest projecte està llest per poder dur a terme el 
concurs i adjudicar l’obra que podria començar de forma 
immediata.

Després de conèixer les intencions del Departament de 
Salut en relació a les reduccions pressupostàries per 
l’any en curs, és encara més necessari conèixer el detall 
d’aquestes actuacions a escala territorial i comprometre 
l’acció del Govern de la Generalitat.

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

Proposta de resolució

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

1. Mantenir sense retards el pla d’inversions compro-
mès en el Pacte de Salut de Tarragona i que inclou, en-
tre altres projectes, el nou edifici de consultes externes 
de l’Hospital Joan XXIII i el Centre d’Alta Resolució de 
Campclar, així com continuar amb el pla director d’obres 
de l’hospital Joan XXIII, que inclou la remodelació de 
la setena planta, ja adjudicada, el nou bloc quirúrgic, en 
fase de projecte, i l’edifici de l’I+D. Així mateix, el des-
doblament del CAP de Jaume I, també previst.

2. Activar el Govern Territorial de Salut i la comissió 
mixta de seguiment dels projectes conjunts a Tarragona, 
formada per representants de l’Ajuntament i del Depar-
tament de Salut, i que ha d’estar presidida per l’Alcalde 
de Tarragona.

3. Sostenir la qualitat de l’oferta de serveis sanitaris de 
la ciutat de Tarragona atenent a les necessitats de la po-
blació.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch; del GP SOC; Xavier Sabaté i Ibarz del 
GP SOC

totes aquelles qüestions que hi tenen a veure i que van 
molt més enllà de la generació –transport, residus, in-
vestigació...–.

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

Proposta de resolució

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

1. Reclamar al Govern de l’Estat que la Generalitat tin-
gui una opinió determinant a l’hora de revisar les lli-
cències de les centrals nuclears que operen en territori 
català.

2. Sol·licitar al Govern de l’Estat el traspàs de la part 
corresponent dels fons que els generadors de residus ra-
dioactius paguen a Enresa per tal que des de Catalunya 
es pugui fer una política pròpia de residus radioactius 
actuals, els que es van acumulant dia a dia i, en el seu 
moment, de desmantellament de les centrals nuclears.

3. Reclamar al Govern de l’Estat que es transfereixi a la 
Generalitat de Catalunya la part proporcional –per nom-
bre d’habitants o per generació d’energia– dels fons que 
alimenten l’IDAE per tal de destinar-los al foment de la 
generació d’energies renovables i a l’estalvi i l’eficiència.

Palau del Parlament, 27 d’abril de 2011

Miquel Iceta i Llorens Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC

Proposta de resolució sobre el compliment 
del Pacte de salut de Tarragona
Tram. 250-00403/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 11776 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, portaveu adjunt 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Ens trobem en un moment de preocupants declaracions 
sobre la possible paralització d’equipaments socials per 
part del Govern de la Generalitat que a Tarragona afec-
ten diferents àmbits prioritaris per la qualitat de vida 
dels ciutadans i ciutadanes. Darrerament s’ha anunciat 
l’aturada d’inversions ja compromeses en equipaments 
sanitaris. En concret, s’han endarrerit en la seva execu-
ció projectes tan prioritaris per la ciutat de Tarragona 
com el nou edifici de consultes externes de l’Hospital 
Joan XXIII o el Centre d’Alta Resolució de Campclar.
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Promou productes financers (dipòsits i préstecs) i opera 
sota la supervisió del Bancs centrals. Es tracta de pro-
ductes financers en sentit estricte (no son donatius, no 
tenen risc i son retribuïts), amb les mateixes exigències i 
garanties com qualsevol altre.

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

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a les 
iniciatives de la banca ètica, en la mesura en què es cons-
titueixen com a projectes que aposten per una gestió dels 
diners que promou la generació d’ocupació i la inclusió 
social, i la finalitat de la qual resideix que la banca fun-
cioni per a persones que desitgin canviar la realitat amb 
les seves accions i que valorin la rendibilitat social.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Cata-
lunya a:

a. Establir convenis per al suport a les tasques d’articu-
lació d’aquestes xarxes ciutadanes de consum responsa-
ble, de desenvolupament de la participació ciutadana i 
de promoció de valors solidaris, especialment com un 
projecte que articula xarxes permanents de ciutadania 
compromesa en el consum responsable de productes fi-
nancers.

b. Donar suport a la consolidació de la banca ètica a 
Catalunya, utilitzant en la mesura del possible els seus 
serveis financers. Particularment, recomana establir di-
pòsits en banca ètica.

c. Estudiar de manera conjunta amb les entitats de ban-
ca ètica, fórmules de crèdit orientades al suport de col-
lectius vulnerables i a les organitzacions que treballen 
amb ells. En aquest sentit, s’insta a estudiar mecanis-
mes de crèdit amb aquelles organitzacions comprome-
ses amb aquests col·lectius que, sent beneficiàries d’una 
subvenció, no hagin encara rebut els imports adjudicats, 
de tal forma que puguin disposar anticipadament d’ells, 
sense que els suposi una alta despesa financera. Així ma-
teix, s’insta a desenvolupar l’articulació de productes de 
capital de risc o capital llavor orientats al suport d’em-
preses de l’Economia Solidària, especialment les em-
preses d’inserció, així com a l’impuls de programes de 
microcrèdit orientats al suport de persones vulnerables 
que desenvolupen processos d’inserció de divers tipus.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

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

Proposta de resolució sobre el suport a la 
banca ètica
Tram. 250-00404/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 11834 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Pere Aragonès i 
Garcia, diputat, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost.

Exposició de motius

L’activitat econòmica no és neutral. No se desenvolupa 
mitjançant mecanismes automàtics, involuntaris o inin-
tencionats. Tota decisió econòmica és, en darrer terme, 
una decisió ètica, assumida des d’un marc determinat 
de convicció, les conseqüències de les quals afavoreixen 
uns i perjudiquen altres.

En els nostres entorns, cada vegada més persones i or-
ganitzacions es van fent conscients d’aquesta realitat i 
intenten prendre les decisions sobre el destí dels seus 
estalvis, sobre les seves sol·licituds de crèdit o les seves 
inversions amb responsabilitat, basant-se en una infor-
mació fiable i suficient.

Hi ha demandes del sistema bancari actual que no que-
den cobertes com a estalviadors, consumidors i inver-
sors. Les organitzacions socials i els seus usuaris no 
troben resposta a les entitats financeres tradicionals. 
Moltes vegades les entitats financeres no donen resposta 
a les demandes de les nostres societats i especialment a 
les que provenen dels sectors més desafavorits. Existeix 
un model alternatiu de banca que situa aquestes deman-
des al centre de la seva missió, visió i valors. Aquest 
model està representat pel que s’anomena Banca Ètica.

L’existència de la banca ètica respon a un doble objec-
tiu. Per una banda finançar activitats econòmiques que 
tinguin un impacte social positiu. Això significa donar 
suport a empreses i projectes socials, mediambientals, 
culturals i humanitaris, i prestar especial atenció en po-
sar els recursos a abast de les persones més pobres i a les 
organitzacions que treballen amb i pera elles, tant en el 
Nord como en el Sud. D’altra banda ofereix a l’estalvia-
dor i inversor responsable la possibilitat de donar suport 
a aquest tipus d’activitats, canalitzant els seus desitjos, 
de decidir responsablement sobre l’ús que d’aquest en fa 
l’entitat financera.

La banca ètica gestiona de forma sostenible i s’insereix 
en l’esfera del mon econòmic i s’obliga a respectar les 
regles del joc, auto exigint-se complir la llei, adaptar-se 
als costums, equilibrar ingressos i despeses... El resultat 
econòmic no és un objectiu. Condiciona les estratègies 
possibles, però no les determina.
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– Garantir que l’execució de les obres de desdoblament 
de la C-25 al seu pas per Sant Julià de Vilatorta inclou-
ran una solució constructiva que evitarà el pas de vehi-
cles pesants –que accedeixen a la zona industrial «La 
Quintana»– pel centre del municipi.

– Garantir que la solució emprada per evitar el pas de 
vehicles pesants pel centre de Sant Julià de Vilatorta si-
gui l’acordada per unanimitat del seu plenari municipal, 
consistent en la construcció d’un vial d’accés de doble 
sentit de la rotonda de Les Viles - Can Jubany (sortida 
187 de la C-25), a Calldetenes, fins a la zona industrial 
«La Quintana» de Sant Julià de Vilatorta, que inicial-
ment discorreria paral·lel a l’actual carretera C-25.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

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

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei or-
gànica de modificació de les províncies de 
Catalunya
Tram. 270-00008/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 11651 i 11670 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 03.05.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
154 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la pro-
posició de llei següent: Proposició de llei orgànica de pre-
sentació al Congrés dels Diputats de modificació de les  
províncies de Catalunya:

Exposició de motius

La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, com indica 
el Preàmbul, té per objecte regular la doble naturalesa de 
la vegueria, com a divisió territorial per a l’organització 
dels serveis de la Generalitat, divisió que rep el nom de 
demarcació veguerial; i com a àmbit territorial específic 
per a l’exercici del govern intermunicipal de cooperació 
local, i en aquest sentit, en regula l’òrgan de govern i 
l’administració, denominat Consell de Vegueria.

La disposició addicional segona de la Llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries, conscient que la delimitació terri-
torial que regula necessita de l’alteració dels límits pro-
vincials competència de les Corts Generals, estableix les 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
d’una solució per a evitar el pas de vehicles 
pesants pel centre de Sant Julià de Vilator-
ta (Osona)
Tram. 250-00405/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 11836 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2011

A la Mesa del Parlament

Marc Sanglas i Alcantarilla, diputat, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent, sobre les obres de des-
doblament de la C-25 al seu pas per Sant Julià de Vila-
torta, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El municipi de Sant Julià de Vilatorta (Osona) és un muni-
cipi situat a dos quilòmetres de l’Eix Transversal (C-25),  
de fet hi ha una sortida específica per al municipi, la 187, 
compartida amb Calldetenes.

Malgrat aquest fet, ja des d’un bon inici de les obres de 
construcció de l’Eix Transversal, des del municipi ha 
existit una forta inquietud per tal que existís una altra 
sortida que donés cobertura a la zona industrial existent 
i evitar el pas de trànsit pesant per dins del municipi, 
en concret es tracta de poder facilitar l’accés al polígon 
industrial «La Quintana».

Aquest accés a la zona industrial té dues possibilitats 
constructives, la primera, la construcció d’un vial d’ac-
cés des de la pròpia C-25 fins a l’esmentat polígon indus-
trial de la Quintana, o bé una connexió entre la carretera 
BV-5201 i la BV-5202 que permetrà l’accés al polígon. 
Aquesta darrera opció és la contemplada al projecte 
constructiu actual del desdoblament de l’Eix (C-25). 
Però a banda que té un cost econòmic més elevat que la 
primera, no satisfà a l’Ajuntament de Sant Julià de Vila-
torta per l’existència de motius tècnics i econòmics que 
aconsellen decantar-se per l’altra opció.

La preocupació per aquest tema és important al municipi 
i fruit d’això el ple de l’Ajuntament el maig de 2010 apro-
va –per unanimitat de tots els grups presents a l’ajunta-
ment– una moció on queda clar que cal donar suport a 
les actuacions destinades a eliminar el trànsit de vehicles 
pesants del centre del municipi i que la millor opció és 
la construcció d’un vial paral·lel a l’Eix Transversal fins 
a prop de la zona industrial, per desviar-se i connectar 
amb aquesta.

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

Proposta de resolució

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

Bruc, el
Brull, el
Cabanyes, les
Cabrera de Mar
Cabrera d’Igualada
Cabrils
Calaf
Calafell
Calders
Caldes de Montbui
Caldes d’Estrac
Calella
Calonge de Segarra
Calldetenes
Callús
Campins
Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús
Canyelles
Capellades
Capolat
Cardedeu
Cardona
Carme
Casserres
Castell de l’Areny
Castellar de n’Hug
Castellar del Riu
Castellar de la Ribera 
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit de Riubregós
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellolí
Castellterçol
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Clariana de Cardener
Collbató
Collsuspina
Coma i la Pedra 
Copons
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Cunit
Dosrius
Esparreguera
Espinelves

condicions legals per tal de fer-la efectiva, recollint la 
iniciativa legislativa del Parlament davant de les Corts 
Generals. Així mateix, la disposició final segona regula 
la iniciativa per a la modificació de normativa estatal, en 
aquest sentit.

A la disposició transitòria primera, es diferencia la cons-
titució d’aquelles vegueries que no han d’alterar els lí-
mits provincials, que serien en un primer moment les 
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i en un segon 
moment, a l’apartat 2 es preveu la constitució de Terres 
de l’Ebre una vegada es modifiqui la legislació de règim 
electoral general. Pel contrari, la constitució de l’Alt Pi-
rineu i Aran, i la de Catalunya Central tan sols es pot 
realitzar quan s’alterin els límits provincials.

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

Proposta per a presentar a la Mesa  
del Congrés de Diputats la següent  
Proposició de llei:

Proposició de llei orgànica de presentació  
al Congrés dels Diputats de modificació  
de les províncies de Catalunya

Article únic

1. Es modifica l’àmbit territorial de les províncies de 
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, que queden inte-
grades pels municipis que figuren a l’annex 1 d’aquesta 
llei.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions d’igual o infe-
rior rang que s’oposin o contradiguin el que s’estableix 
en aquesta Llei.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

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

Annex 1

Municipis Barcelona

Abrera
Aguilar de Segarra

Aiguafreda
Alella
Alpens
Albinyana
Ametlla del Vallès
Arboç, l’
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argençola
Argentona
Artés
Avià
Avinyó
Avinyonet del Penedès

Municipis Barcelona

Badalona
Badia del Vallès
Bagà
Balenyà
Balsareny
Banyeres del Penedès
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Bellprat
Bellvei
Berga
Bigues i Riells
Bisbal del Penedès, la
Bonastre
Borredà

Municipis Barcelona

Esplugues de Llobregat
Espunyola
Estany, l’
Figaró-Montmany
Fígols
Fogars de la Selva
Fogars de Montclús
Folgueroles
Fonollosa
Font-rubí
Franqueses del Vallès
Gaià
Gallifa
Garriga, la
Gavà
Gelida
Gironella
Gisclareny
Gòsol
Granada, la
Granera
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
Guixers 
Gurb
Hospitalet de Llobregat
Hostalets de Pierola, els
Igualada
Jorba
Llacuna, la
Llagosta, la
Lladurs 
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Llobera
Llorenç del Penedès
Lluçà
Malgrat de Mar
Malla
Manlleu
Manresa
Marganell
Martorell
Martorelles
Masies de Roda
Masies de Voltregà
Masllorenç
Masnou, el
Masquefa
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Molsosa
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
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Municipis Barcelona

Roca del Vallès, la
Roda de Ter
Rubí
Rubió
Rupit i Pruit
Sabadell
Sagàs
Saldes
Sallent
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu Sasserra
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Jaume dels Domenys
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Vilatorta
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç de Morunys
Sant Llorenç Savall
Sant Martí d’Albars
Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sesgueioles
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pere Sallavinera
Sant Pol de Mar
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Sadurní d’Osormort
Sant Salvador de Guardiola

Municipis Barcelona

Montcada i Reixac
Montclar
Montesquiu
Montgat
Montmajor
Montmaneu
Montmeló
Montmell, el
Montornès del Vallès
Montseny
Muntanyola
Mura
Navarcles
Navàs
Navès
Nou de Berguedà
Odèn
Òdena
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Olius
Olivella
Olost
Olvan
Orís
Oristà
Orpí
Òrrius
Pacs del Penedès
Palafolls
Palau-solità i Plegamans
Palma de Cervelló
Pallejà
Papiol
Parets del Vallès
Perafita
Piera
Pineda de Mar
Pinell de Solsonès
Pinós
Pla del Penedès
Pobla de Claramunt
Pobla de Lillet
Polinyà
Pont de Vilomara i Rocafort
Pontons
Prat de Llobregat
Prats de Lluçanès
Prats de Rei
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigdàlber
Puig-reig
Pujalt
Quar
Rajadell
Rellinars
Riner
Ripollet

Municipis Barcelona

Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Cecília de Voltregà
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida  
de Montbui
Santa Margarida  
i els Monjos
Santa Maria de Besora
Santa Maria de Corcó
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Merlès
Santa Maria de Miralles
Santa Maria de  
Palautordera
Santa Maria d’Oló
Santa Oliva
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna
Santpedor
Sentmenat
Seva
Sitges
Sobremunt
Solsona
Sora
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Taradell
Tavèrnoles
Tavertet
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
Torelló
Torre de Claramunt
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Llobregat
Ullastrell
Vacarisses
Vallbona d’Anoia
Vallcebre
Vallgorguina
Vallirana
Vallromanes
Veciana
Vendrell, el
Vic
Vidrà

Municipis Barcelona

Vilada
Viladecans
Viladecavalls
Viladrau
Vilafranca del Penedès
Vilalba Sasserra
Vilanova de Sau
Vilanova del Camí
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Vilobí del Penedès
Viver i Serrateix

Municipis Tarragona

Aiguamúrcia
Albiol, l’
Alcanar
Alcover
Aldea, l’
Aldover
Aleixar, l’
Alfara de Carles
Alforja
Alió
Almoster
Altafulla
Ametlla de Mar, l’
Ampolla, l’
Amposta
Arbolí
Argentera, l’
Arnes
Ascó
Barberà de la Conca
Batea
Bellmunt del Priorat
Benifallet
Benissanet
Bisbal de Falset, la
Blancafort
Borges del Camp, les
Bot
Botarell
Bràfim
Cabacés
Cabra del Camp
Camarles
Cambrils
Canonja, la
Capafonts
Capçanes
Caseres
Castellvell del Camp
Catllar, el
Colldejou
Conesa
Constantí
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Municipis Tarragona

Pont d’Armentera, el
Pontils
Porrera
Pradell de la Teixeta
Prades
Prat de Comte
Pratdip
Puigpelat
Querol
Rasquera
Renau
Reus
Riba, la
Riba-roja d’Ebre
Riera de Gaià, la
Riudecanyes
Riudecols
Riudoms
Rocafort de Queralt
Roda de Barà
Rodonyà
Roquetes
Rourell, el
Salomó
Salou
Sant Carles de la Ràpita
Sant Jaume d’Enveja
Santa Bàrbara
Santa Coloma de Queralt
Sarral
Savallà del Comtat
Secuita, la
Selva del Camp, la
Senan
Sénia, la
Solivella
Tarragona
Tivenys
Tivissa
Torre de Fontaubella, la
Torre de l’Espanyol, la
Torredembarra
Torroja del Priorat
Tortosa
Ulldecona
Ulldemolins
Vallclara
Vallfogona de Riucorb
Vallmoll
Valls
Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant
Vespella de Gaià
Vilabella
Vilalba dels Arcs
Vilallonga del Camp
Vilanova de Prades
Vilanova d’Escornalbou
Vilaplana
Vila-rodona

Municipis Tarragona

Corbera d’Ebre
Cornudella de Montsant
Creixell
Deltebre
Duesaigües
Espluga de Francolí, l’
Falset
Fatarella, la
Febró, la
Figuera, la
Figuerola del Camp
Flix
Forès
Freginals
Galera, la
Gandesa
Garcia
Garidells, els
Ginestar
Godall
Gratallops
Guiamets, els
Horta de Sant Joan
Lloar, el
Llorac
Marçà
Margalef
Mas de Barberans
Masdenverge
Masó, la
Maspujols
Masroig, el
Milà, el
Miravet
Molar, el
Montblanc
Montbrió del Camp
Montferri
Mont-ral
Mont-roig del Camp
Móra d’Ebre
Móra la Nova
Morell, el
Morera de Montsant, la
Nou de Gaià, la
Nulles
Palma d’Ebre, la
Pallaresos, els
Passanant i Belltall
Paüls
Perafort
Perelló, el
Piles, les
Pinell de Brai, el
Pira
Pla de Santa Maria, el
Pobla de Mafumet, la
Pobla de Massaluca, la
Pobla de Montornès, la
Poboleda

Municipis Lleida

Bolvir
Bòrdes
Borges Blanques, les
Bossòst
Bovera
Cabanabona
Cabó
Camarasa
Canejan
Castell de Mur
Castelldans
Castellnou de Seana
Castelló de Farfanya
Castellserà
Cava
Cervera
Cervià de les Garrigues
Ciutadilla
Cogul
Coll de Nargó
Conca de Dalt
Corbins
Cubells
Das
Espluga Calba
Espot
Estamariu
Estaràs
Esterri d’Àneu
Esterri de Cardós
Farrera
Fígols i Alinyà
Floresta
Fondarella
Fontanals de Cerdanya
Foradada
Fuliola
Fulleda
Gavet de la Conca
Ger
Gimenells i el Pla de la Font
Golmés
Gósol
Granadella
Granja d’Escarp
Granyanella
Granyena de les Garrigues
Granyena de Segarra
Guils de Cerdanya
Guimerà
Guingueta d’Àneu
Guissona
Isona i Conca Dellà
Isòvol
Ivars de Noguera
Ivars d’Urgell
Ivorra
Josa i Tuixén
Juncosa
Juneda

Municipis Tarragona

Vila-seca
Vilaverd
Vilella Alta, la
Vilella Baixa, la
Vimbodí i Poblet
Vinebre
Vinyols i els Arcs
Xerta

Municipis Lleida

Abella de la Conca
Àger
Agramunt
Aitona
Alamús, els
Alàs i Cerc
Albagés, l’
Albatàrrec
Albesa
Albi, l’
Alcanó
Alcarràs
Alcoletge
Alfarràs
Alfés
Algerri
Alguaire
Alins
Almacelles
Almatret
Almenar
Alòs de Balaguer
Alp
Alpicat
Alt Àneu
Anglesola
Arbeca
Arres
Arsèguel
Artesa de Lleida
Artesa de Segre
Aspa
Avellanes i Santa Linya, les
Baix Pallars
Balaguer
Barbens
Baronia de Rialb
Bassella
Bausen
Belianes
Bellaguarda
Bellcaire d’Urgell
Bell-lloc d’Urgell
Bellmunt d’Urgell
Bellpuig
Bellver de Cerdanya
Bellvís
Benavent de Segrià
Biosca
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Municipis Lleida

Sant Guim de Freixenet
Sant Guim de la Plana
Sant Martí de Riucorb
Sant Ramon
Sarroca de Bellera
Sarroca de Lleida
Senterada
Sentiu de Sió
Seròs
Seu d’Urgell, la
Sidamon
Soleràs, el
Soriguera
Sort
Soses
Sudanell
Sunyer
Talarn
Talavera
Tàrrega
Tarrés
Tarroja de Segarra
Térmens
Tírvia
Tiurana
Torà
Torms
Tornabous
Torre de Cabdella, la
Torrebesses
Torrefarrera
Torrefeta i Florejacs
Torregrossa
Torrelameu
Torres de Segre
Torre-serona
Tremp
Urús
Vall de Boí
Vall de Cardós
Vallbona de les Monges
Vallfogona de Balaguer
Valls d’Aguilar, les
Valls de Valira, les
Vansa i Fórnols, la
Verdú
Vielha e Mijaran
Vilagrassa
Vilaller
Vilamòs
Vilanova de Bellpuig
Vilanova de la Barca
Vilanova de l’Aguda
Vilanova de Meià
Vilanova de Segrià
Vila-sana
Vilosell, el
Vinaixa

Municipis Lleida

Les
Linyola
Llívia
Lladorre
Llardecans
Llavorsí
Lleida
Lles de Cerdanya
Llimiana
Maials
Maldà
Massalcoreig
Massoteres
Meranges
Menàrguens
Miralcamp
Mollerussa
Montellà i Martinet
Montferrer i Castellbò
Montgai
Montoliu de Lleida
Montoliu de Segarra
Montornès de Segarra
Nalec
Naut Aran
Oliana
Oliola
Oluges
Omellons, els
Omells de na Gaia, els
Organyà
Os de Balaguer
Ossó de Sió
Palau d’Anglesola
Penelles
Peramola
Plans de Sió
Poal, el
Pobla de Cérvoles
Pobla de Segur, la
Pont de Bar, el
Pont de Suert, el
Ponts
Portella, la
Prats i Sansor
Preixana
Preixens
Prullans
Puigcerdà
Puiggròs
Puigverd d’Agramunt
Puigverd de Lleida
Rialb
Ribera d’Ondara
Ribera d’Urgellet
Riu de Cerdanya
Rosselló
Salàs de Pallars
Sanaüja
Sant Esteve de la Sarga

Municipis Girona

Agullana
Aiguaviva
Albanyà
Albons
Amer
Anglès
Arbúcies
Argelaguer
Armentera, l’
Avinyonet de Puigventós
Banyoles
Bàscara
Begur
Bellcaire d’Empordà
Besalú
Bescanó
Beuda
Bisbal d’Empordà, la
Biure
Blanes
Boadella i les Escaules
Bordils
Borrassà
Breda
Brunyola
Cabanelles
Cabanes
Cadaqués
Caldes de Malavella
Calonge
Camós
Campdevànol
Campelles
Campllong
Camprodon
Canet d’Adri
Cantallops
Capmany
Cassà de la Selva
Castellfollit de la Roca
Castelló d’Empúries
Castell-Platja d’Aro
Cellera de Ter, la
Celrà
Cervià de Ter
Cistella
Colera
Colomers
Corçà
Cornellà del Terri
Crespià
Cruïlles, Monells i  
Sant Sadurní de l’Heura
Darnius
Escala, l’
Espolla
Esponellà
Far d’Empordà, el
Figueres
Flaçà

Municipis Girona

Foixà
Fontanilles
Fontcoberta
Forallac
Fornells de la Selva
Fortià
Garrigàs
Garrigoles
Garriguella
Girona
Gombrèn
Gualta
Hostalric
Jafre
Jonquera, la
Juià
Lladó
Llagostera
Llambilles
Llanars
Llançà
Llers
Lloret de Mar
Llosses, les
Maçanet de Cabrenys
Maçanet de la Selva
Madremanya
Maià de Montcal
Masarac
Massanes
Mieres
Mollet de Peralada
Molló
Montagut i Oix
Mont-ras
Navata
Ogassa
Olot
Ordis
Osor
Palafrugell
Palamós
Palau de Santa Eulàlia
Palau-sator
Palau-saverdera
Palol de Revardit
Pals
Pardines
Parlavà
Pau
Pedret i Marzà
Pera, la
Peralada
Planes d’Hostoles, les
Planoles
Pont de Molins
Pontós
Porqueres
Port de la Selva, el
Portbou
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del Parlament, allò establert a l’exposició de motius del 
text presentat, que concreta la normativa aplicable i la 
que es proposa modificar.

Segon. La proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral gene-
ral, no implica un augment de crèdits o una disminució 
d’ingressos per al present exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 
19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00009/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 11652 i 11669 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 03.05.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
154 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés de Diputats la pro-
posició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del règim electoral general següent:

Exposició de motius

La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, com indica 
el seu Preàmbul, té per objecte regular la doble naturalesa 
de la vegueria, com a divisió territorial per a l’organitza-
ció dels serveis de la Generalitat, divisió que rep el nom 
de demarcació veguerial; i com a àmbit territorial especí-
fic per a l’exercici del govern intermunicipal de coopera-
ció local, i en aquest sentit, en regula l’òrgan de govern i 
l’administració, denominat Consell de Vegueria

La disposició addicional segona de la Llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries, conscient que la delimitació terri-
torial que regula necessita de l’alteració dels límits pro-
vincials competència de les Corts Generals, estableix les 
condicions legals per tal de fer-la efectiva, recollint la 
iniciativa legislativa del Parlament davant de les Corts 
Generals. Així mateix, la disposició final segona regula 
la iniciativa per a la modificació de normativa estatal, en 
aquest sentit.

Una de les modificacions de la legislació estatal neces-
sària per tal de fer efectiva la Llei de vegueries és la 
modificació de la Llei 5/1985, de 19 de juny del règim 
electoral general.

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

Municipis Girona

Sarrià de Ter
Saus, Camallera i Llampaies
Selva de Mar, la
Serinyà
Serra de Daró
Setcases
Sils
Siurana
Susqueda
Tallada d’Empordà, la
Terrades
Torrent
Torroella de Fluvià
Torroella de Montgrí
Tortellà
Toses
Tossa de Mar
Ullà
Ullastret
Ultramort
Vajol, la
Vall de Bianya, la
Vall d’en Bas, la
Vallfogona de Ripollès
Vall·llobrega
Ventalló
Verges
Vidreres
Vilabertran
Vilablareix
Viladamat
Viladasens
Vilademuls
Vilafant
Vilajuïga
Vilallonga de Ter
Vilamacolum
Vilamalla
Vilamaniscle
Vilanant
Vila-sacra
Vilaür
Vilobí d’Onyar
Vilopriu

Municipis Girona

Preses, les
Quart
Queralbs
Rabós
Regencós
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Ripoll
Riudarenes
Riudaura
Riudellots de la Selva
Riumors
Roses
Rupià
Sales de Llierca
Salt
Sant Andreu Salou
Sant Aniol de Finestres
Sant Climent Sescebes
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Pallerols
Sant Ferriol
Sant Gregori
Sant Hilari Sacalm
Sant Jaume de Llierca
Sant Joan de les Abadesses
Sant Joan de Mollet
Sant Joan les Fonts
Sant Jordi Desvalls
Sant Julià de Ramis
Sant Julià del Llor i Bonmatí
Sant Llorenç de la Muga
Sant Martí de Llémena
Sant Martí Vell
Sant Miquel de Campmajor
Sant Miquel de Fluvià
Sant Mori
Sant Pau de Segúries
Sant Pere Pescador
Santa Coloma de Farners
Santa Cristina d’Aro
Santa Llogaia d’Àlguema
Santa Pau

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’article 101.1 del Reglament del Parlament, 
i respecte als antecedents i a l’afectació pressupostària 
de la proposició de llei orgànica de presentació al Con-
grés dels Diputats de modificació de les províncies de 
Catalunya, amb número de tramitació 270-00008/09, 
fa constar que:

Primer. Es donen per reproduïts com a antecedents, i 
als efectes d’allò previst a l’article 101.1 del Reglament 
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3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió d’estudi d’un nou model de finança-
ment basat en el concert econòmic
Tram. 252-00002/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 11465 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 03.05.2011

A la Mesa del Parlament

Els grups sotasignats, d’acord amb el que estableixen els 
articles 39, 54 i concordants del Reglament del Parla-
ment, proposen la

Creació d’una comissió específica

Exposició de motius

El proppassat 9 de març el Ple del Parlament va aprovar 
la Moció 4/IX sobre el nou model de finançament basat 
en el concert econòmic per la qual es donava suport a 
la constitució d’una comissió amb base parlamentària 
amb la voluntat de consensuar l’abast, les competències 
i l’objectiu d’un nou model de finançament que permeti 
recaptar, gestionar, inspeccionar i liquidar els impostos i 
equiparar els ingressos als del concert econòmic.

El proppassat 25 de març el document de conclusions del 
Govern presentat en la Cimera per a la Reactivació Eco-
nòmica va concloure encomanar a la Comissió que es 
creés en compliment de la Moció 4/IX del Parlament de 
Catalunya, que clogui els treballs de caràcter tècnic el 31 
d’octubre d’enguany.

Catalunya pateix una situació de dèficit fiscal insosteni-
ble que afecta clarament al seu propi progrés i benestar, 
com s’ha posat de manifest mitjançant la publicació de 
les balances fiscals tant per part de la Generalitat de Ca-
talunya com per part de l’Estat.

Amb el desig de corregir aquest dèficit fiscal i també 
d’autogovern sobre els nostres propis tributs; i amb la vo-
luntat que aquest nou model sigui compartit per Govern 
i Parlament, tingui el suport social més ampli possible i 
de totes les forces polítiques i d’acord amb els articles 39 
i 54 del Reglament del Parlament de Catalunya i amb la 
moció i el mandat esmentats els grups parlamentaris so-
tasignats proposen la creació d’una Comissió específica 
pel Concert Econòmic.

Normes d’organització i funcionament

Tipus de comissió

Es proposa la creació d’una comissió específica per a 
d’acord amb el que estableix l’article 54 del Reglament 
del Parlament.

Proposta per a presentar a la Mesa  
del Congrés de Diputats

Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general:

Introducció d’una disposició addicional setena, amb el 
redactat següent:

«Pel que fa a les disposicions especials per a l’elecció 
de diputats provincials, previstes al Títol V de la pre-
sent llei, en l’àmbit de Catalunya i mentre el Parlament 
català no aprovi el desenvolupament de la nova organit-
zació territorial, les circumscripcions electorals per de-
terminar el nombre i l’assignació de diputats provincials 
seran les comarques, i per tant les referències als partits 
judicials que consten a la llei s’entén que són fetes a les 
comarques. Quan es fa referència a òrgans judicials del 
cap del partit judicial caldrà entendre que la referència és 
als òrgans judicials que tenen la seva seu a la capital de 
la comarca»

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

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

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’article 101.1 del Reglament del Parlament, i 
respecte als antecedents i a l’afectació pressupostària de 
la proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, amb 
número de tramitació 270-00009/09, fa constar que:

Primer. Es donen per reproduïts com a antecedents, i als 
efectes d’allò previst a l’article 101.1 del Reglament del 
Parlament, allò establert a l’exposició de motius del text 
presentat, que concreta la normativa aplicable i la que es 
proposa modificar.

Segon. La proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral gene-
ral, no implica un augment de crèdits o una disminució 
d’ingressos per al present exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur de l’aeroport de Lleida-
Alguaire
Tram. 302-00026/09

Esmenes presentades
Reg. 11537, 12045 i 12066, 12101, 12134 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 04.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 11537)

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire 
(tram. 302-00026/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat

7. «Elaborar, dins del pla d’internacionalització de l’ae-
roport, i en atenció a la importància de les Zones d’Es-
pecial Protecció d’Aus de la demarcació de Lleida, els 
treballs de prospectiva i viabilitat necessaris per determi-
nar, si s’escau, les accions de promoció necessàries per 
popularitzar l’aeroport entre el turisme dedicat a l’obser-
vació dels ocells, anomenat birding o birdwatching»

Palau del Parlament, 26 d’abril de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 12045 i 
12066)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur de 
l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 302-00026/09).

Composició

La comissió estarà integrada per un mínim d’un membre 
de cada grup parlamentari. En el cas que la representa-
ció no sigui proporcional als seus mem-bres, s’aplicarà el 
sistema de ponderació de vots en la presa d’acords.

La Mesa de la Comissió estarà integrada per una presi-
dència, a la qual assistirà un lletrat o lletrada del Parla-
ment.

Atès l’objectiu d’assolir un consens entre govern i grups 
parlamentaris, per propiciar-ne l’assoliment s’hi desig-
naran i incorporaran representants proposats pel Govern 
en un nombre no superior a 7 que participaran en els tre-
balls i assistiran a les reunions amb veu però sense vot, 
la participació dels quals serà regulada per la Mesa de la 
comissió. Es facultarà la Mesa del Parlament per desen-
volupar aquells aspectes de funcionament que la Mesa 
de la Comissió li proposi.

S’hi podran substanciar compareixences de tècnics, es-
pecialistes i membres d’entitats a proposta dels grups 
parlamentaris.

Objecte

L’objectiu de l’esmentada comissió és analitzar les rela-
cions fiscals entre Catalunya i l’Estat, l’actual sistema de 
finançament autonòmic, la seva incidència sobre el grau 
de desenvolupament econòmic i la prestació dels serveis 
públics a Catalunya, la viabilitat legal i econòmica d’un 
model de finançament per Catalunya que permeti recap-
tar, gestionar, inspeccionar i liquidar els impostos i equi-
parar els ingressos als dels concert econòmics vigents al 
País Basc i Navarra.

Termini per a la realització dels treballs de la comissió

La Comissió pel Concert Econòmic tindrà una vigència 
fins al 31 d’octubre de 2011, en què la Comissió haurà de 
presentar i aprovar un informe final i unes conclusions 
d’acord amb les previsions del Reglament del Parlament 
de Catalunya per ser portada com a proposta de resolu-
ció per debatre al Ple.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP d’ERC Portaveu del GP de CiU
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8 Esmena núm. 8
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al final del punt 1, afegir-hi «, i la reclamació de les 
competències per a la seva gestió integral des de Cata-
lunya.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 12101)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire 
(tram. 302-00026/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

Negociar amb la companyia Ryanair la restitució dels 
seus vols de l’aeroport de Lleida-Alguaire [...]

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 7

7. Definir un pla estratègic de negoci de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire, d’acord amb les institucions i agents 
econòmics i socials més significatius del territori, que 
garanteixi la continuïtat i estabilitat de les operacions 
comercials.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat 8

8. Desenvolupar totes les infraestructures viàries que 
garanteixin una connectivitat adequada de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire.

Palau del Parlament, 2 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Dolors López Aguilar
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 1, substituir a partir de després de «potenciació» 
per «dels aeroports de Lleida-Alguaire, Girona i Reus 
com a infraestructures de major importància estratègica 
i econòmica de l’oest, el nord i sud del nostre país.»

2 Esmena núm. 2
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 2, substituir «negociar» per «exigir».

3 Esmena núm. 3
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 2, substituir «des de Lleida-Alguaire» per «des 
d’aquests aeroports».

4 Esmena núm. 4
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 3, substituir «des del aeroport d’Alguaire» per 
«des d’aquests aeroports».

5 Esmena núm. 5
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 4, afegir després de «l’aeroport», «d’Alguaire».

6 Esmena núm. 6
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 5, afegir després de «l’aeroport», «d’Alguaire»

7 Esmena núm. 7
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 6, afegir després de «l’aeroport», «d’Alguaire»
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5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 6

6. Desenvolupar el previst al Pla Director, de l’Aeroport 
com els espais aeroportuaris i logístics destinats a ma-
gatzems, carrega aèria, formació i zona logística, en 
base al pla de negoci que es desenvolupa en el marc de la 
taula estratègica.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la retallada pressupostària en 
l’àmbit de la salut
Tram. 302-00027/09

Esmenes presentades
Reg. 12114, 12135, 12148 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 04.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12114)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la retallada pressupostària en l’àmbit de la salut (tram. 
302-00027/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 3.b). Nova redacció

Consensuar amb els agents socials representats al Con-
sell de Salut els escenaris econòmics i pressupostaris 
2011 - 2014, per tal de presentar-los a la Comissió de Sa-
lut del Parlament, en el període de debat del pressupost 
2011.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

De part del text del punt 4.a)

Enfortir l’atenció primària, com a estratègia per garantir 
la qualitat i optimitzar els recursos econòmics. Posar en 
pràctica, en el conjunt del sistema sanitari totes les me-
sures de desburocratització que, per a l’atenció primària, 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12134)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire (tram. 302-00026 
/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

2. Demanar a la companyia Ryanair el compliment del 
conveni vigent i a ampliar, si s’escau, les destinacions 
ofertes.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

3. Continuar realitzant les actuacions pertinents per am-
pliar I’oferta de vols des de l’aeroport d’Alguaire mitjan-
çant la captació de noves rutes i destinacions i de noves 
empreses interessades en operar-hi.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

4. Demanar al Govern de l’Estat l’aprovació de les refor-
mes legislatives que facin possible que l’aeroport pugui 
acollir vols internacionals fora de l’espai Schengen amb 
la màxima celeritat. Així mateix demanar al Govern de 
l’Estat l’autorització per disposar d’un Punt d’Inspecció 
Fronterera (PIF) que possibiliti les accions de trànsit de 
mercaderies a escala internacional.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

5. Fer les reformes necessàries a l’aeroport per acollir 
l’arribada dels vols xàrters destinats al turisme de neu, 
tal i com preveu els precontractes signats amb els touro-
peradors, en funció de les disposicions pressupostàries.
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12135)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
política sanitària (tram. 302-00027/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

De tot el punt 1

1. Establir un període de negociació, a nivell assistencial 
i laboral, per tal que les mesures de sostenibilitat del sis-
tema sanitari que requereixen una reforma estructural 
dels costos i de l’oferta de serveis es duguin a terme amb 
el mateix consens entre totes les parts.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

2. Garantir la transparència del conjunt del sistema sa-
nitari donant a conèixer públicament les clàusules dels 
concerts del Servei Català de la Salut amb els centres 
del SISCAT, incloent els salaris del personal directiu 
dels esmentats centres. Així mateix, publicar les dades 
i informes de la central de resultats amb la identificació 
de tots els centres sanitaris corresponents finançats amb 
fons públics, per garantir la transparència i la rendició 
de comptes.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

De tot el punt 3.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat a) del punt 4

a) Enfortir l’atenció primària, com a estratègia per ga-
rantir la qualitat i optimitzar els recursos econòmics. 
Posar en pràctica, en el conjunt del sistema sanitari to-
tes les mesures de desburocratització que, per a l’atenció 
primària, es consensuïn amb els professionals d’aquest 
àmbit.

va sol·licitar la CAMFIC el 2009 i que encara no s’hagin 
instrumentat.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista

Del punt 4.b)

Estendre a la totalitat dels Centres d’Atenció Primària 
els sistemes d’informació de l’ICS, de manera que tota 
l’atenció primària utilitzi les mateixes bases de dades, 
utilitzant el potencial de programes com el Selfaudit i el 
PREFASEG.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP Socialista

Del punt 4.c), segon apartat 

– Garantir que els professionals disposin dels mitjans 
necessaris per tal que els avenços científics i tecnolò-
gics amb valor terapèutic i diagnòstic afegit arribin amb 
celeritat als pacients, cal crear i enfortir la gestió pro-
fessional del coneixement mitjançant comissions far-
macoterapèutiques i altres, amb recursos suficients per 
garantir la informació i la formació continuada dels i les 
professionals.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP Socialista

Del punt 4.d)

Promoure la fusió d’entitats concertades i de titularitat 
pública, aplicant les pautes sobre fusions d’entitats pre-
vistes en el Pla de racionalització aprovat pel Govern el 
juny del 2010 i aplicant els mateixos criteris de raciona-
lització en tot el SISCAT.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP Socialista

D’un nou punt 4.f)

Generalitzar el sistema de finançament de la prestació 
dels serveis sanitaris amb base territorial i capitativa, tot 
fent ús en plenes condicions de transparència, dels indi-
cadors d’eficiència i qualitat de la Central de Resultats, 
i sempre comptant amb els Governs Territorials de Salut 
per tal de mantenir la qualitat i l’equitat territorials.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 12148)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodrí-
guez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la retallada pressupostària en l’àmbit de la 
salut (tram. 302-00027/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra a), del punt 4

«[...] recursos econòmics, tot mantenint el personal per 
garantir una ràtio adequada. Posar en [...]».

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra c), del punt 4

«[...] despesa farmacèutica en el marc del Consell Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salut que inclogui 
[...]».

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5

«[...] de Catalunya en el termini d’un mes, pel seu [...]».

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la liquiditat i el finançament dels 
ens locals
Tram. 302-00028/09

Esmenes presentades
Reg. 12079, 12115, 12138, 12149 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 04.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
12079)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat b) del punt 4

b) Estendre a la totalitat dels centres d’atenció primària 
els sistemes d’informació de l’ICS, de manera que tota 
l’atenció primària utilitzi les mateixes bases de dades, 
utilitzant el potencial de programes com el Selfaudit i 
el PREFASEG, sempre que la compatibilitat tecnològica 
ho permeti.

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

A l’apartat c) del punt 4

c) Impulsar un pla de racionalització de la despesa far-
macèutica que inclogui les següents mesures: 

– Substitució en tota prescripció amb finançament pú-
blic, de medicaments per versions més barates i amb 
iguals efectes terapèutics, mitjançant l’ús de sistemes 
d’informació i incentius.

– Prohibir l’activitat informativa i de promoció comercial 
als centres de salut i els programes de formació conti-
nuada promoguts per companyies farmacèutiques i de 
tecnologia mèdica. Per tal que els avenços científics i 
tecnològics amb valor terapèutic i diagnòstic afegit arri-
bin amb celeritat als pacients cal crear i enfortir la ges-
tió professional del coneixement mitjançant comissions 
farmacoterapèutiques i altres amb recursos suficients per 
garantir la informació i la formació continuada dels i les 
professionals.

7 Esmena núm. 7
De supressió
GP de Convergència i Unió

De tot l’apartat d) del punt 4.

8 Esmena núm. 8
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 5

5. Presentar el Pla de mesures urgents per a la sosteni-
bilitat del sistema sanitari públic al Parlament de Cata-
lunya en el termini d’un mes, pel seu debat i aprovació.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU
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6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 12

12. «Abordar el diàleg, la relació de treball i la coordina-
ció amb el ajuntaments per tal de fer possible mantenir i 
millorar totes aquelles accions que ajuden a la vertebra-
ció social als pobles i ciutats de Catalunya.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 13

13. «Arribar a un acord amb les entitats municipalistes 
per desplegar a tot el territori els serveis que componen 
la Xarxa d’atenció i Recuperació per a les Dones en si-
tuació de Violència Masclista, el model a instaurar i els 
instruments adients per finançar-los.»

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 14

14. «Fer costat als Ajuntaments en la seva demanda de 
canvi de la normativa estatal reguladora del regim de 
concertació de les operacions de crèdit, tan a llarg com a 
curt termini, per afrontar la situació de falta de liquiditat 
que esta dificultant el compliment dels seus compromisos 
de pagament.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12115)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la liquiditat i el finançament dels ens locals (tram. 302-
00028/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

De l’apartat 1

1. Presentar en el termini d’un any un projecte de llei de 
finançament que estableixi els principis del sistema tri-

ternativa i Jaume Bosch Mestres, diputat, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presentant les esmenes següents a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la liquiditat i el finança-
ment dels ens locals (tram. 302-00028/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al començament del punt 1

1. «Elaborar en el termini de sis mesos un projecte de Llei 
de les hisendes [...]»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al final del punt 2

2. «Assegurant que el fons de cooperació local de Cata-
lunya tingui la mateixa evolució que la participació dels 
ajuntaments en els ingressos de l’Estat per al 2011»

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un incís al punt 6

6. «Mantenir –en la mesura que sigui possible– [...]»

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 10

10. «Evitar que les retallades pressupostàries anunciades 
pel Govern puguin afectar a les polítiques socials, tal 
com va demanar la Comissió Municipalista de Catalu-
nya al President de la Generalitat el 8 de febrer»

5 Esmena núm. 5
D’addició 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 11

11. «Donar suport institucional a la petició de la Comis-
sió Municipalista de Catalunya de que l’Estat corregeixi 
les restriccions en l’endeutament dels ajuntaments.»
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 4

«4. Abans de la convocatòria del nou Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) estudiar la possibilitat 
de rebaixar el màxim el percentatge que han d’aportar 
els ens locals a les inversions que queden incloses en l’es-
mentat Pla.»

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 5

«5. Abans de la convocatòria del nou Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC) estudiar la possibilitat de 
destinar un percentatge de les subvencions de l’esmentat 
Pla a la despesa corrent per a la posada en marxa o el 
manteniment d’equipaments i infraestructures avalades 
pel Govern especialment aquells destinats als serveis de 
les persones.»

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 7

«7. Estudiar l’habilitació per part del Govern d’una nova 
línia de crèdit directe en condicions preferents dirigida 
als ens locals per facilitar que disposin de liquiditat en 
un període relativament curt de temps per fer front al 
pagament de deutes confirmats i impagats a empreses 
i autònoms, els imports concedits de la qual no han de 
computar als efectes de càlcul de l’endeutament a curt 
termini dels ens locals.»

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 8

«8. Abonar als ens locals les subvencions concedides pel 
Govern de la Generalitat, sempre i quan hagin complert 
tots els tràmits formals que estableix la llei.»

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 12149)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-

butari local, el Fons de cooperació local de Catalunya 
i els criteris per al repartiment de la participació local 
en els ingressos de l’Estat amb l’objectiu de garantir la 
suficiència financera dels ens locals.

2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP Socialista

D’un nou apartat

Iniciar l’estudi i revisió de tota la normativa sectorial que 
impliqui despeses supletòries per als ens locals (compe-
tències impròpies) i establir mecanismes financers per a 
compensar-les.

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP Socialista

D’un nou apartat

Mantenir als pressupostos de l’exercici 2011 totes les 
partides i conceptes pressupostaris que tradicionalment 
s’han destinat a les entitats locals, sense reduccions ni 
cap supressió.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12138)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la liquiditat i el finançament dels ens locals (tram. 302-
00028/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 1

«1. Paral·lelament a la elaboració de la llei de Governs 
locals de Catalunya, [...]».

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 3

«3. Mantenir –en la mesura que sigui possible– la do-
tació pressupostària del Fons de Cooperació Local, atès 
que en tractar-se de fons incondicionats poden donar 
major capacitat als ens locals d’afrontar els compromi-
sos contrets.»
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atur i les polítiques d’ocupació
Tram. 302-00029/09

Esmenes presentades
Reg. 12150 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 04.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 12150)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santiago Rodrí-
guez Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes 
següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’atur i les polítiques d’ocupació (tram. 302-
00029/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De la lletra c), del punt 1

«[...] assessorament personalitzat i de l’oferta d’accions 
de requalificació professional necessaris, per part dels 
[...]».

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 2 bis

«2 bis. Estimular la cooperació público-privada entre el 
Servei d’Ocupació de Catalunya i les agències privades 
de col·locació amb l’objectiu d’optimitzar la recol·locació 
de treballadors en atur».

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot el punt 4.

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5

«5. Quan concorrin les circumstàncies, recórrer al Fons 
Europeu [...]».

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Santiago Rodríguez Serra
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

glament del Parlament, presenten les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la liquiditat i el finançament dels ens locals (tram. 302-
00028/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 1

«1. Elaborar la Llei de finances locals de Catalunya i la 
que reguli un fons de cooperació local que estableixin els 
criteris per al repartiment de la participació local en els 
ingressos del l’Estat, respectant els criteris que fixi la le-
gislació de l’Estat en aquesta matèria, amb l’objectiu de 
garantir la suficiència financera dels ens locals».

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou punt 1 bis

«1 bis. Reclamar al Govern de l’Estat a iniciar el procés 
per tal d’abordar la reforma del finançament local amb 
l’objectiu de garantir la suficiència financera dels ens lo-
cals».

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«[...] ens locals tals com el Fons de Cooperació Local i el 
Pla Únic [...]».

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3

«3. Que en els pressupostos de la Generalitat de Cata-
lunya per l’any 2011 s’incrementi la dotació del Fons de 
Cooperació [...]».

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5

«5. Formular un programa específic en el marc del  
PUOSC vigent per tal que els ens beneficiaris del Pla 
puguin obtenir finançament per a la despesa corrent per 
a la posada en marxa o manteniment d’equipaments i 
infraestructures, especialment aquells [...]».

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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talunya i es fa ressò de la preocupació manifestada per 
moltes autoritats locals.

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

a) Reforçar i especialitzar la persecució de les xarxes de 
prostitució, en aplicació del Codi Penal vigent, adaptat 
al «Conveni Europeu per la lluita contra el tràfic d’éssers 
humans amb la finalitat d’explotació sexual».

b) Fer complir el protocol interdepartamental del Go-
vern de la Generalitat de Catalunya, d’atenció i accés 
als recursos a les persones que exerceixen la prostitució, 
especialment a les víctimes d’explotació sexual per tal 
d’oferir sortides i recursos en l’àmbit social, laboral i po-
licial amb l’objectiu prioritari de facilita’ls alternatives 
de vida.

c) Presentar en un termini, no superior a tres mesos, els 
instruments legislatius que limitin, redueixin, i ordenin 
les situacions que produeix el fenomen de la prostitució.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12139)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
prostitució (tram. 302-00030/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

De tota la Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Mantenir i reforçar, si escau, el Pla d’acció de la poli-
cia de la Generalitat en l’àmbit de la prostitució a Cata-
lunya i a aquest efecte, continuar perseguint les conduc-
tes delictives tipificades en el Codi Penal.

2) Presentar una proposta legal de prohibició explícita de 
l’exercici de la prostitució en carreteres i vies públiques.

3) Aprovar un Pla integral d’actuació i abordatge de l’ex-
plotació sexual i el tràfic de dones amb mires d’actuar i 
generar sinergies a tots els nivells administratius: estatal, 
autonòmic i local.

4) Continuar desenvolupant el protocol Inter departa-
mental d’atenció i accés als recursos a les persones que 
exerceixen la prostitució, especialment a les dones vícti-
mes d’explotació sexual 

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la prostitució
Tram. 302-00030/09

Esmenes presentades
Reg. 12099, 12111, 12139, 12162 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 04.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
12099)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Mercè Civit Illa, dipu-
tada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les esmenes següents a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la prostitució (tram. 
302-00030/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De supressió de tot el text i addició d’un nou text

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat 
perquè que legisli els drets i deures laborals i socials de 
les persones que exerceixen la prostitució.

2) Continuar desenvolupant el protocol interdepartamen-
tal d’atenció i accés als recursos a les persones que exer-
ceixen la prostitució, especialment a les dones víctimes 
d’explotació sexual. 

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Mercè Civit Illa
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12111)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la prostitució (tram. 302-00030/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació 
GP Socialista

De tot el text de la Moció. Nova redacció.

1. El Parlament de Catalunya mostra la seva preocupa-
ció per l’actual situació d’exercici de la prostitució a Ca-
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iii. Las medidas para la mejora de los sistemas de pre-
vención y detección temprana y de la capacidad de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad para la investigación y la 
lucha contra la trata.

iv. La erradicación del ejercicio de la prostitución en las 
vías públicas urbanas e interurbanas.

v. La mejora de la información a las víctimas sobre de-
rechos y recursos así como de los servicios de atención 
a las víctimas.

vi. El fortalecimiento de la cooperación operativa po-
licial a nivel nacional, autonómico e internacional que 
posibilite una cooperación más efectiva en relación con 
las investigaciones y el enjuiciamiento de casos de trata.

vii. El fortalecimiento de los mecanismos de coordina-
ción y vínculos efectivos con el Tercer Sector y las institu-
ciones comprometidas en la lucha contra la trata y en la 
asistencia a las víctimas».

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la retallada pressupostària en 
l’àmbit de la salut
Tram. 302-00031/09

Esmenes presentades

Reg. 12107, 12116, 12140 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 04.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
12107)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les esmenes següents a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la retallada pressupostària 
en l’àmbit de la salut (tram. 302-00031/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició 

GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al final del punt 3

3. «[...] La reducció de l’estructura directiva inclourà el 
conjunt de centres sanitaris finançats amb fons públics.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 12162)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes 
següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la prostitució (tram. 302-00030/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De tot el text

«El Parlament de Catalunya,

1. Considera urgente y necesario iniciar en el seno de la 
Comisión de Igualdad de las personas, como comisión 
encargada de la planificación y estudio de las políticas 
de igualdad y de los derechos de la mujer, un proceso de 
estudio, debate, y comparecencias, con la participación 
de la sociedad civil, con el objeto de elevar un dictamen 
informativo, dentro del presente periodo de sesiones, que 
permita concluir con un diagnóstico de la situación ac-
tual de la prostitución en Cataluña, concretando orienta-
ciones y propuestas transversales que se deban desarro-
llar en todos los ámbitos.

2. Insta al Gobierno de la Generalitat a: 

a. Que, una vez finalizado el dictamen informativo se ela-
bore un plan, consensuado entre todos los partidos con 
representación parlamentaria, de lucha contra la explo-
tación sexual, acompañado de la correspondiente memo-
ria económica y presupuesto que destinará cada Depar-
tamento afectado, así como las medidas de colaboración 
con el gobierno central.

b. Incorporar, de cara a la elaboración del citado plan, 
las medidas contenidas en el Informe de la Ponencia so-
bre la situación actual de la prostitución en nuestro país 
aprobado por la Comisión Mixta de los Derechos de la 
Mujer y de la Igualdad de Oportunidades en la sesión del 
día 17 de abril de 2007 y el Plan Integral de lucha contra 
la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 
aprobado por el gobierno central y en vigor desde el 12 
de diciembre de 2008.

c. Elaborar anualmente un informe sobre el estado de la 
situación de la lucha contra la trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual que incluya el análisis y 
la evaluación de: 

i. Las medidas de profundización del conocimiento del 
fenómeno de la trata y sus verdaderas dimensiones y de 
sensibilización sobre el problema de la explotación se-
xual, incidiendo en especial en la problemática del turis-
mo sexual.

ii. El desarrollo, conjuntamente con el gobierno central, 
de una herramienta estadística específica sobre turismo 
sexual, armonizada en el contexto español y europeo.
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2 Esmena núm. 2
D’addició i supressió
GP Socialista

De l’apartat 3

Continuar amb la racionalització de l’estructura admi-
nistrativa i de govern del sistema sanitari de finança-
ment públic de Catalunya per tal de reduir la despesa 
en aquest concepte i garantir garantint la transparència, 
i consensuant amb els agents socials representats al 
Consell de Salut els escenaris econòmics i pressupos-
taris 2011 - 2014, per tal de presentar-los a la Comis-
sió de Salut del Parlament, en el període de debat del 
pressupost 2011.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12140)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la retallada pressupostària en l’àmbit de la salut. (tram. 
302-00031/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 1 

1. Que els ajustos anunciats pel Govern en els pressupos-
tos de la Generalitat per l’any 2011 no afectin la qualitat 
dels serveis ni les prestacions del sistema sanitari públic.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

2. Que el pla d’acció immediat per garantir la sostenibili-
tat del sistema sanitari públic no suposi una pèrdua en la 
dotació de recursos assistencials per donar una resposta 
adient a les necessitats de salut de la població.

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

De l’apartat a) del punt 4

4. a) La modificació de la legislació farmacèutica amb 
l’objectiu d’elaborar un nou que el catàleg farmacèutic 

2 Esmena núm. 2
De modificació i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 4

4. «Vetllar pel compliment dels drets laborals dels treba-
lladors i treballadores del sistema sanitari català i ga-
rantir uns ràtios adequats, en la línia dels que estableix 
la OMS, de personal assistencial en el conjunt de centres 
del sistema català de salut.»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

El punt 4 passa a ser el punt 5.

4 Esmena núm. 4
De modificació 
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

El punt 5 passa a ser el punt 6.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Laia Ortiz Castellví
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12116)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la retallada pressupostària en l’àmbit de la salut (tram. 
302-00031/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició i supressió
GP Socialista

De l’apartat 1

Que les retallades anunciades pel Govern en els pressu-
postos de la Generalitat per l’any 2011 per tal que no 
afectin als serveis del sistema sanitari públic, ni a la 
qualitat en la seva prestació, ni a l’equitat territorial, es 
concretin i justifiquin, utilitzant en plenes condicions 
de transparència, els indicadors d’eficiència i qualitat 
de la Central de Resultats. I per tal de legitimar-les en 
els diferents àmbits territorials, s’aprovin pels corres-
ponents Governs Territorials de Salut.
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12117)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesu-
res d’estímul econòmic, de creació d’ocupació i de suport 
a emprenedors i a autònoms (tram. 302-00032/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP Socialista

De la lletra c) del punt 1.

2 Esmena núm. 2
De modificació i supressió
GP Socialista

A la lletra h) del punt 1

h) Invitar totes les administracions públiques de Cata-
lunya a que duguin a terme mesures específiques per a 
facilitar la creació de noves empreses, tot recomanant la 
moderació en les taxes municipals vinculades o afectes a 
l’inici de l’activitat dels emprenedors.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP Socialista

De supressió al punt 2

2. A cercar els mecanismes adequats per garantir que els 
nous autònoms afectats pels més de 6.000 ajuts denegats 
del programa d’ocupació autònoma, no vegin perjudica-
des les seves perspectives econòmiques per culpa de la 
mala coordinació en el traspàs de poders entre el Govern 
sortint i l’entrant, a través ja sigui d’una convocatòria es-
pecífica i restringida per aquest col·lectiu o atribuint els 
ajuts als pressupostos de l’exercici 2011.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

que inclogui i fomenti els medicaments genèrics i els de 
menor preu.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures d’estímul econòmic, 
de creació d’ocupació i de suport a empre-
nedors i a autònoms
Tram. 302-00032/09

Esmenes presentades
Reg. 12095, 12117, 12141 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 04.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 12095)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i Oriol Amorós 
i March, diputat, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes 
següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les mesures d’estímul econòmic, de creació 
d’ocupació i de suport a emprenedors i a autònoms (tram. 
302-00032/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1b 

«Continuar impulsant mesures per a la simplificació dels 
tràmits administratius, especialment pels nous emprene-
dors i treballadors autònoms.»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1c.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 1h.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Anna Simó i Castelló Oriol Amorós i March
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC
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6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat i) del punt 1

i) Facilitar als emprenedors que vagin a realitzar la 
seva activitat com a treballadors autònoms i que hagin 
sol·licitat davant el Servei Públic d’Ocupació Estatal la 
capitalització de la prestació d’atur en pagament únic, 
l’avançament per part de la Generalitat de l’import total 
de la prestació, segons disponibilitat pressupostària.

7 Esmena núm. 7
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2

2. Reclamar al Govern de l’Estat la dotació pressupos-
tària per poder finançar i garantir que els nous autò-
noms afectats pels més de 6.000 ajuts denegats del pro-
grama d’ocupació autònoma, no vegin perjudicades les 
seves perspectives econòmiques per culpa de la mala co-
ordinació en el traspàs de poders entre el Govern sortint i 
l’entrant, a través, ja sigui d’una convocatòria específica 
i restringida per aquest col·lectiu o atribuint els ajuts als 
pressupostos de l’exercici 2011.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 12141)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures d’estímul econòmic, de creació d’ocupació 
i de suport a emprenedors i a autònoms (tram. 302-
00032/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat c) del punt 1

c) Promoure un marc fiscal propi de Catalunya, que per-
meti el disseny d’ajuts fiscals per un major suport a la 
creació de noves empreses.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat d) del punt 1

d) Reforçar la xarxa de suport a les persones emprene-
dores i treballadors autònoms dins de les possibilitats 
pressupostàries

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat e) del punt 1

e) Potenciar les actuals línies de finançament de les acti-
vitats de nous emprenedors i crear-ne de noves, a través 
de línies de garantia recíproca i mitjançant acords amb 
entitats de crèdit

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat f) del punt 1

f) Facilitar l’accés a finançament de les activitats de nous 
emprenedors mitjançant el desenvolupament de mecanis-
mes financers complementaris al crèdit bancari

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

De l’apartat g) del punt 1

g) Promoure la reducció de terminis de pagament, per 
apropar-se als terminis que estableix la reforma de la 
Llei de Morositat
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Sol·licitud de compareixença del director 
general de Cooperació davant la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat perquè informi 
sobre el seu programa d’actuació i sobre 
el desplegament del Pla director de coope-
ració
Tram. 356-00082/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 3,  
tinguda el dia 04.05.2011 (DSPC-C 71).

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Dret i d’Entitats Jurídiques da-
vant la Comissió de Justícia perquè informi 
sobre la justícia de proximitat i sobre la me-
diació com a mitjà de resolució de conflictes
Tram. 356-00083/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
28.04.2011 (DSPC-C 68).

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Règim Penitenciari i Recursos 
davant la Comissió de Justícia perquè infor-
mi sobre l’experiència dels mòduls de parti-
cipació i convivència al centre penitenciari 
Lledoners
Tram. 356-00084/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
28.04.2011 (DSPC-C 68).

4. INFORMACIÓ

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Direcció General de Dret i d’En-
titats Jurídiques davant la Comissió de 
Justícia perquè informin sobre l’ús de la me-
diació com a instrument per a la resolució 
de conflictes
Tram. 356-00074/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
28.04.2011 (DSPC-C 68).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Secretaria de Relacions amb 
l’Administració de Justícia davant la Comis-
sió de Justícia perquè informin sobre la jus-
tícia de proximitat
Tram. 356-00075/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia, en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
28.04.2011 (DSPC-C 68).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Direcció General de Cooperació 
al Desenvolupament davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informin so-
bre les polítiques de cooperació al desenvo-
lupament i d’ajut humanitari
Tram. 356-00076/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 3,  
tinguda el dia 04.05.2011 (DSPC-C 71).
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Compareixença de representants de la Se-
cretaria de Relacions amb l’Administració de 
Justícia davant la Comissió de Justícia per a 
informar sobre la justícia de proximitat
Tram. 357-00039/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
28.04.2011 (DSPC-C 68).

Compareixença del director general de Rè-
gim Penitenciari i Recursos davant la Co-
missió de Justícia per a informar sobre 
l’experiència dels mòduls de participació i 
convivència al centre penitenciari Lledoners
Tram. 357-00040/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
28.04.2011 (DSPC-C 68).

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la directora de l’Agència 
Catalana de Protecció de Dades per a pre-
sentar la memòria corresponent al 2010
Tram. 359-00006/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades (reg. 11487).

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 02.05.2011.

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

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana de Juristes en Defensa de la 
Llengua Pròpia davant la Comissió de Jus-
tícia per a informar sobre les activitats de 
l’Associació i sobre la campanya de foment 
de l’ús del català a l’Administració de justícia
Tram. 357-00029/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
de Justícia, del 28.04.2011 (DSPC-C 68).

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Catalana per a la Defensa dels Drets 
Humans davant la Comissió de Justícia per 
a informar sobre el compliment de la Carta 
europea de les llengües regionals o minori-
tàries en l’àmbit de l’Estat espanyol
Tram. 357-00031/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
de Justícia, del 28.04.2011 (DSPC-C 68).

Compareixença de representants de la Di-
recció General de Dret i d’Entitats Jurídi-
ques davant la Comissió de Justícia per a 
informar sobre la justícia de proximitat i so-
bre la mediació com a instrument per a la 
resolució de conflictes
Tram. 357-00038/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Justícia en la sessió núm. 4, tinguda el dia 
28.04.2011 (DSPC-C 68).
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cir les funcions inherents al seu càrrec (en aquest cas, 
en relació, a la presentació de proposicions legislatives, 
article 23.2 de la Constitució Espanyola) i aquest acte de 
la Mesa pot ser objecte de recurs d’empara davant de la 
jurisdicció constitucional.

Aquesta mateixa qüestió ja va ser recorreguda davant el 
Tribunal Constitucional espanyol pel grup d’Iniciativa 
per Catalunya (recurs d’empara 1.656/1991) i va donar 
lloc a la Sentència 95/1994, que anul·là els acords de la 
Mesa del Parlament de Catalunya.

És per això que, en exercici del dret reconegut a l’arti-
cle 30 del Reglament del Parlament, es presenta aquesta 
petició de reconsideració, com a pas previ, i potser pre-
ceptiu, a la presentació de recurs d’empara davant del 
Tribunal Constitucional del Regne d’Espanya, òrgan 
jeràrquicament superior a la Mesa del Parlament de Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Alfons López Tena
Portaveu i Representant de Solidaritat Catalana  
per la Independència

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

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Memòria de l’Autoritat Catalana de Protec-
ció de Dades corresponent al 2010
Tram. 334-00013/09

Presentació
Directora de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades
Reg. 11487 / Coneixement i tramesa 
a la Comissió d’Afers Institucionals: 
Mesa del Parlament, 03.05.2011

A la presidenta del Parlament

Molt honorable senyora,

De conformitat amb la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la direcció 
d’aquesta institució ha de comparèixer al Parlament da-
vant la comissió pertinent per informar de la seva actua-
ció (article 13.2).

En compliment de l’article 10.2.b de la citada Llei, la 
Memòria d’Activitats va ser informada al Consell Asses-
sor de Protecció de Dades, en la sessió del passat 22 de 
març de 2011.

Per aquest motiu, i per tal de donar compliment al deure 
d’informació previst a la Llei 32/2010, us faig arribar un 
exemplar de la Memòria de l’any 2010 i la meva petició 

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS 
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de reconsideració de la Mesa so-
bre la revocació de l’admissió a tràmit d’una 
proposició de llei
Reg. 11861

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència 

A la Mesa del Parlament

Petició de reconsideració de l’acord de la 
Mesa revisant el seu previ acord d’admissió 
i inadmetent a tràmit la Proposició de llei 
d’anul·lació de subvenció a Endesa 
202-00024/09

La Mesa del Parlament va acordar el 26 d’abril de 2011, 
i notificar el 28 d’abril de 2011, no admetre a tràmit la 
Proposició de llei susdita presentada pel subgrup parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, i 
front a aquest acord el susdit subgrup presenta petició de 
reconsideració.

En el sistema constitucional espanyol no hi ha matèries 
reservades a reglament i, per tant, no hi ha àmbits mate-
rials que puguin ser exclosos de la regulació legislativa. 
No hi ha un concepte material de llei que exclogui de-
terminats àmbits d’aquesta regulació. Així ho entén tota 
la doctrina constitucionalista i administrativa (per exem-
ple, Ignacio de Otto. Derecho Constitucional. Sistema de 
Fuentes. Ariel, 1991, pàgines 166-168 i 216-217, García 
de Enterría i Tomás Ramon Fernández, Curso de De-
recho Administrativo, Civitas, 1997, p.112). El Tribunal 
Constitucional espanyol, d’altra banda, també ha admès 
l’existència de lleis de caràcter singular i llur constitu-
cionalitat (STC 6/1991, de 15 de gener i 111/1983, de 2 
de desembre). L’únic límit de les lleis singulars seria el 
respecte al principi d’igualtat i aquest es considera satis-
fet si es justifica la intervenció legislativa com a conse-
qüència d’un interès públic i aquesta intervenció s’ajusta 
a la finalitat perseguida i és proporcional, criteri que, cas 
de considerar-se llei singular, satisfà la proposició de llei 
presentada.

En qualsevol cas, les proposicions de llei no poden ser 
objecte de refús a limine per la Mesa del Parlament ai-
xoplugant-se en una suposada vulneració d’un (com hem 
dit inexistent en dret espanyol) concepte material de llei. 
Recordem que ni tan sols la manifesta inconstituciona-
litat material d’una proposició pot ser conseqüència de 
rebuig per part de la Mesa com ho ha declarat el Tribunal 
Constitucional (Interlocutòria del Tribunal Constitucio-
nal de 20 d’abril de 2004) encara menys pot ser objecte 
de rebuig per la Mesa proposicions de llei que no contra-
diuen el concepte de llei mantingut per la doctrina i per 
la mateixa jurisdicció constitucional.

El refús a limine per part de la Mesa de les proposicions 
de llei vulnera el dret fonamental dels diputats a exer-
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4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 8912/2010, in-
terposat pel president del Govern de l’Estat 
contra determinats articles de la Llei 4/2010, 
del 17 de març, de consultes populars per 
via de referèndum
Tram. 381-00001/09

Al·legacions que formula el Parlament sobre 
la suspensió

Al Tribunal Constitucional

El letrado del Parlamento de Catalunya, en nombre y 
representación del mismo, según tiene acreditado en el 
procedimiento correspondiente al recurso de inconsti-
tucionalidad núm. 8912-2010, ante el Tribunal Constitu-
cional comparece y como mejor en derecho proceda

Dice

1. Que, en fecha 21 de abril de 2011, el Parlamento de 
Catalunya ha sido notificado de la providencia del Pleno 
del Tribunal Constitucional mediante la cual se confiere 
a las partes personadas en el recurso de inconstituciona-
lidad núm. 8912-2010 un plazo de cinco días para que 
expongan lo que consideren conveniente acerca del man-
tenimiento o levantamiento de la suspensión de la Ley 
del Parlamento de Catalunya 4/2010, de 17 de marzo, de 
consultas populares por vía de referéndum, impugnada 
en dicho recurso.

2. Que, evacuando el trámite conferido mediante la pro-
videncia a que se ha hecho referencia, pasa a formular 
las siguientes

Alegaciones

I. El abogado del estado, en la demanda presentada ante 
el alto Tribunal el pasado 23 de diciembre, en el encabe-
zamiento invoca expresamente el art. 161.2 CE en rela-
ción con los preceptos que se recurren, con los efectos 
que establece el art. 30 LOTC y posteriormente en la 
Súplica del Otrosí dice que se declaren en suspenso los 
artículos 1 a 30, 43 y 45 de la Ley Catalana 4/2010, de 17 
de marzo, de consultas populares por vía de referéndum.

Esta representación procesal no conoce las razones que 
fundamentaron la invocación del artículo de la Carta 
Magna, por ende no puede evacuar alegaciones jurídicas 
respecto a las causas o motivos de dicha invocación. En 
el bien entendido que la argumentación de esta represen-
tación procesal debe inscribirse fundamentalmente en el 
ámbito jurídico. Y es desde él desde el que se espera que 
la resolución del Tribunal levante la suspensión de la vi-
gencia de la totalidad de todos los artículos impugnados.

II. La doctrina sentada por el alto Tribunal en relación 
al mantenimiento o el levantamiento de la suspensión 

de compareixença davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals del Parlament de Catalunya.

Per la qual cosa resto a l’espera que em doneu les indica-
cions oportunes.

Ben cordialment,

Barcelona, 15 d’abril de 2011

Esther Mitjans Perelló
Directora

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
febrer del 2011
Tram. 337-00007/09

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 11838 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: 
Mesa del Parlament, 03.05.2011

A la presidenta del Parlament

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 fe-
brer de 2011 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové

Barcelona, 27 d’abril de 2011

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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No entendemos que la vigencia de los preceptos im-
pugnados pudiera comportar perjuicios de ningún tipo 
para las instituciones y la ciudadanía que, hipotética o 
eventualmente, quisieran hacer uso de la vía que abre la 
ley para complementar la democracia representativa y 
formal, tan escasa y debilitada, con mecanismos de de-
mocracia participativa semidirecta, tan inocuos y lábiles 
como los contenidos en la Ley catalana de consultas.

Cabría quizás apuntar un perjuicio irreparable si se sus-
trajera al Estado la autorización para consultas popu-
lares por vía de referéndum. Que no es el caso. Por el 
contrario, el art. 122 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 
de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Ca-
talunya, explícitamente establece que «Corresponde a la 
Generalidad la competencia exclusiva para el estableci-
miento del régimen jurídico, las modalidades, el proce-
dimiento, la realización y la convocatoria por la propia 
Generalidad o por los entes locales, en el ámbito de sus 
competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros 
de participación y cualquier otro instrumento de consul-
ta popular, con excepción de lo previsto en el artícu-
lo 149.1.32 de la Constitución». Excepción regulada y 
mantenida en la Ley Catalana 4/2010, de 17 de marzo, de 
consultas populares por vía de referéndum, que ya en su 
exposición de motivos literalmente reza: «como trámi-
te previo a la solicitud de autorización de la consulta 
al Estado [...] En este marco competencial, la presente 
ley establece el régimen jurídico, procedimiento, cumpli-
miento y convocatoria de las consultas populares por vía 
de referéndum en el ámbito de Cataluña y en el ámbito 
municipal. La autorización de estas consultas popula-
res cae, necesariamente, dentro del ámbito competen-
cial del Estado en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 149.1.32 de la Constitución»; y expresamente 
establece en los artículos 13 («Tramitación para la au-
torización. Una vez el Parlamento ha aprobado la pro-
puesta de consulta popular, el presidente o presidenta 
de la Generalidad envía la solicitud de autorización 
al Gobierno del Estado.») y 43.2 («El Gobierno de la 
Generalidad, una vez concedida la autorización del Es-
tado [...]»).

Ciertamente la lectura hecha por el abogado del estado 
de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Cata-
lunya y de la Ley catalana de consultas no es coincidente 
con la que sustentamos en nuestras alegaciones, en las 
que defendíamos jurídicamente la plena constituciona-
lidad de nuestra lectura de la Constitución, del Estatu-
to de Autonomía de Catalunya y de la Ley catalana de 
consultas.

No puede entenderse que el levantamiento de la suspen-
sión de los artículos impugnados provoque perjuicio de 
ningún tipo sino que precisamente lo que pretende la Ley 
que los contiene es dotar al ordenamiento jurídico cata-
lán, en el ámbito de las consultas populares por vía de 
referéndum, de garantías y seguridad jurídica, tal como 
se sostiene en nuestras alegaciones de 23 de marzo del 
corriente año, en las que esta representación se ratifica.

Esta representación entiende que la mejor doctrina y ju-
risprudencia constitucional, lo que dispone el artículo 
3 del Código Civil, serán los elementos basilares de la 
decisión que el Tribunal tomará al poner término al pro-
ceso constitucional; antes espera sin embargo que con-

de las leyes de las Comunidades Autónomas derivada de  
la invocación del artículo 161.2 CE es concisa, continua 
y transparente: «[...] según una muy consolidada juris-
prudencia constitucional recaída en estos incidentes, su 
resolución debe llevarse a cabo a partir de varios crite-
rios: La presunción de legitimidad de que gozan las le-
yes, en cuanto expresión de la voluntad popular (AATC 
154/1994, 221/1995, 417/1997 y 257/1998); la necesidad 
de ponderar, de un lado, los intereses en presencia, tan-
to el general y público como, en su caso, el particular o 
privado de las terceras personas afectadas y, de otro, los 
perjuicios de imposible o difícil reparación que pueden 
seguirse del mantenimiento o levantamiento de la suspen-
sión (AATC 243/1995, 417/1997 y 257/1998, entre otros 
muchos)» [...] «tal ponderación debe efectuarse mediante 
el estricto examen de las situaciones de hecho que se de-
rivan de las normas impugnadas y, en atención al carác-
ter cautelar de esta medida, al margen de la viabilidad 
de las pretensiones que las partes han formulado, pues el 
contraste de las normas impugnadas con la Constitución 
o con las reglas de deslinde competencial que hagan al 
caso debe, obviamente, quedar diferida a la Sentencia 
que resuelva este proceso constitucional. Y ha de recor-
darse, por último, que el mantenimiento de la suspensión, 
en cuanto excepción a la regla general del mantenimien-
to de la eficacia que toda norma posee, requiere que el 
Gobierno, a quien se debe la inicial iniciativa de suspen-
sión ex art. 162.2 CE, aporte y razone con detalle los ar-
gumentos que la justifiquen (AATC 329/1992, 243/1993, 
46/1994, 251/1996, 44/1998, 257/1998 y 35/1999, entre 
otros)»; Auto TC 199/2000. Item más: AATC 662/1986, 
957/1986, 1269/1988, 12/1992, 253/1992, 46/1994, 
39/1995, 251/1996, 417/1997, 44/1998, 287/1999, 
171/2002, 71/2003, 264/2003, 349/2003 y 156/2008.

III. Esta representación entiende que, salvo que el abo-
gado del Estado demuestre que la vigencia de los artí-
culos suspendidos pudiera causar situaciones imposibles 
o difíciles de reparar, el alto Tribunal debe levantar la 
suspensión. Corresponde a la representación del Gobier-
no del Estado acreditar qué perjuicios concretos ocasio-
naría el levantamiento de la suspensión de los artículos 
objeto de recurso y aportar elementos de convicción 
apodícticos y suficientes. No sería de recibo alegar hi-
potéticos perjuicios políticos o meramente ideológicos. 
El mantenimiento de la suspensión de la vigencia de 
una ley es una medida excepcional para evitar los per-
juicios que inevitable e ineludiblemente causaría la ley 
si se levantase la suspensión de su vigencia y por ello 
sólo resultaría procedente cuando el levantamiento oca-
sionara, o eventualmente ocasionase perjuicios ciertos, 
esperables, o al menos previsibles al interés general o a 
intereses particulares. Odiosa restringenda.

Evitar el daño irreparable causado por la ley priva sobre 
el principio democrático de presunción de constitucio-
nalidad de la ley. Si la aplicación de la ley puede causar 
daños irreparables hay que mantener la suspensión; si 
no es el caso, incluso aunque potencialmente el tribunal 
considerara la ley inconstitucional, cosa que sólo podrá 
establecer en sentencia, hay que levantarla, con inde-
pendencia de que el Tribunal, hipotéticamente, en su día 
anule parte de los preceptos de la ley.
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4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR

Proposta d’Iniciativa legislativa popular amb 
relació a la Proposició de llei de convocatò-
ria d’un referèndum d’autodeterminació 
Tram. 202-00046/09

Inadmissió a tràmit
Reg. 10720 / Mesa del Parlament, 03.05.11

Mesa del Parlament

La Mesa considera l’Informe elaborat pels Serveis Jurí-
dics del Parlament i succintament constata que:

– Els documents presentats són suficients

El proppassat 12 d’abril es va presentar al Parlament la 
sol·licitud d’admissió a tràmit de la iniciativa legislativa 
popular Proposició de llei de convocatòria d’un referèn-
dum d’autodeterminació (tram. 202-00046/09).

La sol·licitud presentada va acompanyada de documents 
que compleixen els requisits que estableix l’article 5 de 
la Llei 1/2006, del 16 de febrer, de la iniciativa legis-
lativa popular, per la qual cosa no incorre en la causa 
d’inadmissió recollida per l’article 6.2.a d’aquesta llei.

– La proposició es refereix a una matèria sobre 
la qual la Generalitat no té competències 

Pel que fa a les causes d’inadmissibilitat que estableix 
l’article 6.2 de la Llei 1/2006, n’hi ha dues que es refe-
reixen al contingut de la proposició de llei i que, concre-
tament, són:

a) Que tingui per objecte alguna matèria sobre la qual la 
Generalitat no té atribuïda la competència. 

d) Que faci referència a una matèria exclosa d’acord amb 
l’article 1. 

D’acord amb aquesta darrera remissió, cal considerar el 
que disposa el dit article 1, que estableix diversos límits 
a aquest tipus d’iniciativa legislativa, a més de reiterar 
els d’ordre competencial. 

«Poden ser objecte de la iniciativa legislativa popular 
les matèries sobre les quals la Generalitat té reconeguda 
la seva competència i el Parlament pot legislar, d’acord 
amb la Constitució i l’Estatut d’autonomia, llevat de les 
matèries que l’Estatut reserva a la iniciativa legislativa 
exclusiva dels diputats, els grups parlamentaris o el Go-
vern, dels pressupostos de la Generalitat i de les matèries 
tributàries». 

L’article 122 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Ge-
neralitat competència exclusiva amb relació a les consul-
tes populars: 

«Correspon a la Generalitat la competència exclusi-
va per a l’establiment del règim jurídic, les modalitats, 
el procediment, l’acompliment i la convocatòria per la 
mateixa Generalitat o pels ens locals, en l’àmbit de llurs 
competències, d’enquestes, audiències públiques, fòrums 

formen más exigentemente el auto que ha de resolver el 
incidente de suspensión.

Esta representación ha invocado el carácter jurídico de 
su razonamiento y, con el corazón tan helado– poeta 
dixit–, como la cabeza, se ha abstenido de comentarios 
y referencias sociológicas, politológicas, ideológicas, pe-
riodísticas y sentimentales; ha renunciado a desentrañar, 
explicar o justificar agravios, desencuentros, desconfian-
zas, recelos, malentendidos, malquerencias y turbacio-
nes. Sed nunc non erat his locus. Hic locus legis, locus 
iuris

Por ende, al Tribunal Constitucional,

Solicita

Que tenga por presentado el presente escrito en tiempo 
y forma, que lo admita a trámite, que considere formu-
ladas las alegaciones y en base a ellas que levante la sus-
pensión de los artículos 1 a 30, 43 y 45, impugnados en 
el recurso de inconstitucionalidad 8912-2010 promovido 
por el Presidente del Gobierno contra la Ley de la Gene-
ralitat de Catalunya 4/2010, de 17 de marzo, de consultas 
populares por vía de referéndum.

Barcelona para Madrid, a 28 de abril de 2011

4.88. CONSELLS ASSESSORS DEL PARLAMENT

4.88.01. CONSELL ASSESSOR DEL PARLAMENT 
SOBRE CIÈNCIA I TECNOLOGIA (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parla-
ment sobre Ciència i Tecnologia
Tram. 414-00001/09

Substitució de membres
Reg. 11779 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 03.05.2011

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

Per la present us informo del meu nomenament com a 
director de la Fundació Institució Catalana de Suport  
a la Recerca en substitució del Sr. Albert Castellanos.

Per aquest motiu aprofito per comunicar-vos que a partir 
d’ara els nostres representants al CAPCIT seran:

Pere Pardo i Sabartés, director de la de la FICSR, en 
substitució d’Albert Castellanos Maduell i Judit Castellà 
Escola, directora de Programes de la FICSR.

Ben cordialment,

Pere Pardo
Director

Barcelona, 18 d’abril de 2011
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qualsevol proposició de llei per mitjà de la qual es pre-
tengui convocar un referèndum sense autorització esta-
tal, sigui quina sigui la qüestió sotmesa a consulta dels 
ciutadans.

El límit competencial resulta aplicable tant a les consul-
tes populars promogudes a l’empara de la Llei 4/2010, 
del 17 de març, de consultes populars per via de refe-
rèndum (temporalment suspesa, en la major part), com 
a les proposicions de llei d’iniciativa popular, atès que 
la jurisprudència constitucional ha deixat establert que 
aquesta classe d’iniciativa legislativa s’ha d’exercir dins 
dels termes que determina la llei que les regula,  i que el 
fet d’excedir aquests termes constitueix causa necessària 
i suficient d’inadmissió –vegeu les sentències del Tribu-
nal Constitucional STC 76/1994, del 14 de març (FJ2), 
STC 124/1995, del 22 d’agost (FJ2), i STC 24/2006, del 
24 de juliol (FJ5).

En síntesi, la Proposició de llei incorre en una de les cau-
ses d’inadmissió legalment establertes. 

Basant-se en les raons i consideracions damunt resumi-
des, la Mesa, en la sessió tinguda el 3 de maig de 2011, 
ha acordat:

1) Tenir per constituïda la Comissió Promotora de la 
Iniciativa Legislativa Popular que presenta la Proposició 
de llei de convocatòria d’un referèndum d’autodetermi-
nació.

2) No admetre a tràmit la iniciativa legislativa popular 
sobre la Proposició de llei de convocatòria d’un referèn-
dum d’autodeterminació, perquè no compleix els requi-
sits materials establerts per l’article 1 de la Llei 1/2006.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català

N. de la R.: La Proposta d’Iniciativa legislativa popular 
amb relació a la Proposició de llei de convocatòria d’un 
referèndum d’autodeterminació (reg. 10720) pot ésser 
consultada a l’Arxiu del Parlament.

de participació i qualsevol altre instrument de consulta 
popular, salvant el que disposa l’article 149.1.32 de la 
Constitució.»

La doctrina ha considerat el referèndum com una espècie 
del gènere de les consultes populars, criteri també com-
partit pel Tribunal Constitucional (TC), i que es dedueix 
del mateix article 122 in fine, quan estableix l’excepció 
final amb una remissió a l’article 149.1.32 de la Consti-
tució espanyola (CE), que reserva a l’Estat l’autorització 
de la convocatòria per a fer referèndums, en coherència 
amb el que estableix l’article 92 CE, tot i que aquest pre-
cepte es refereix només als referèndums consultius. 

La competència de la Generalitat en el cas dels referèn-
dums no és exclusiva, ja que l’Estat conserva una capa-
citat determinant, com és la de l’autorització, anterior 
no sols a la realització de la consulta, sinó a la mateixa 
convocatòria.

El marc competencial vigent no permet, per tant, la 
convocatòria d’un referèndum, ni tan sols amb caràc-
ter consultiu, sense l’atorgament d’aquesta autorització. 
Aquesta interpretació és la que ha sostingut el Tribunal 
Constitucional en la Sentència 103/2008, de l’11 de se-
tembre –vegeu-ne el fonament jurídic tercer (FJ3) in fine. 

A més, segons la mateixa jurisprudència, aquest defecte 
d’incompetència també s’estén al contingut de la propo-
sició de llei, la qual incorre en inconstitucionalitat, que 
afecta el nucli essencial de la proposició de llei, d’objecte 
precís i delimitat, de tal manera que resulta inesmenable 
sense alterar-ne el sentit i el contingut. Tampoc podria 
convertir-la en admissible la seva transformació en una 
iniciativa per a la reforma constitucional, atenent la ju-
risprudència constitucional, que ha establert que la inici-
ativa legislativa popular no pot impulsar la reforma cons-
titucional, ja que aquesta és reservada als subjectes que 
determina l’article 7.1 i 2 CE (Govern, Corts Generals, 
comunitats autònomes), segons la Sentència 76/1994, del 
14 de març de 1994.

La raó de caire competencial exposada és suficient per 
a inadmetre la proposició de llei presentada, conforme-
ment a l’article 1 de la Llei 1/2006, i resulta aplicable a 
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Rubí, Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00223/09
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	Tram. 250-00225/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per a reduir la sinistralitat viària en els punts de màxima concentració d’accidents
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	Tram. 250-00234/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ús del català a l’Administració de justícia
	Tram. 250-00235/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre de salut a Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)
	Tram. 250-00236/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el Programa d’aplicació de l’occità a Catalunya
	Tram. 250-00237/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la promoció de l’ús del transport ferroviari al Montsià i sobre l’increment de serveis ferroviaris a l’estació d’Ulldecona
	Tram. 250-00238/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de la línia orbital ferroviària
	Tram. 250-00239/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el suport a la campanya de comunicació sobre la valorització del suro
	Tram. 250-00240/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la promoció de l’artesania del suro
	Tram. 250-00241/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la certificació forestal de les suredes i sobre els ajuts a l’activitat surera
	Tram. 250-00242/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’establiment de l’ús de taps de suro en el vi ecològic certificat pel Consell Català de Producció Agrària Ecològica
	Tram. 250-00243/09
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	Proposta de resolució sobre la garantia de l’emissió de Televisió de Catalunya al País Valencià i de la reciprocitat definitiva entre Televisió de Catalunya i Canal 9
	Tram. 250-00245/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la transferència de la competència sobre la regulació de l’accés a la universitat
	Tram. 250-00246/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la cobertura de places vacants del personal de l’Administració de Justícia
	Tram. 250-00247/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les execucions hipotecàries i llurs conseqüències
	Tram. 250-00248/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el suport a les famílies que no poden afrontar les càrregues hipotecàries
	Tram. 250-00249/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració del projecte executiu de l’Hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de l’Hospital - Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf), en centre sociosanitari de referència
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	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Marta Mata, a Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-00261/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Pineda de Mar (Maresme)
	Tram. 250-00265/09
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	Tram. 250-00269/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la nova escola de Vall·llobrega (Baix Empordà)
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	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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	Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
	Tram. 250-00297/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes
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