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

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual s’estableix una cooperació reforçada en l’àmbit 
de la creació de protecció mitjançant una patent unitària
Tram. 295-00028/09
Coneixement de la proposta p. 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de reglament del Consell pel qual s’estableix 
una cooperació reforçada en l’àmbit de la creació de protec-
ció mitjançant una patent unitària quant a les disposicions 
sobre traducció
Tram. 295-00029/09
Coneixement de la proposta p. 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a l’exportació i la importació de productes quí-
mics perillosos
Tram. 295-00030/09
Coneixement de la proposta p. 11

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Consell que modifica la Direc-
tiva 2003/96/CE del Consell, per la qual es reestructura el 
règim comunitari d’imposició dels productes energètics i de 
l’electricitat
Tram. 295-00031/09
Coneixement de la proposta p. 11

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
línia elèctrica subterrània per a les salines de la Trinitat, al 
delta de l’Ebre
Tram. 250-00007/09
Retirada p. 12

Proposta de resolució sobre la negociació de l’ofer-
ta de vols de Ryanair a l’aeroport de Girona
Tram. 250-00098/09
Retirada p. 12

Proposta de resolució sobre les companyies aèries 
i la gestió de l’aeroport de Girona
Tram. 250-00105/09
Retirada p. 12

Proposta de resolució sobre la creació d’una aula 
activa del Servei d’Ocupació de Catalunya a Vic (Osona)
Tram. 250-00108/09
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre el desplegament i la 
dotació pressupostària del Pla de transports de viatgers de 
Catalunya 2008-2012
Tram. 250-00120/09
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre el desplegament i la 
reserva pressupostària de la Llei 2/2004, de millora de bar-
ris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció espe-
cial
Tram. 250-00122/09
Retirada p. 12

Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per 
a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per a la 
creació o restauració de vies arbrades
Tram. 250-00150/09
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre els ajuts del Fons per 
a la protecció, la gestió i l’ordenació del paisatge per al des-
plegament del Pla director de colònies industrials
Tram. 250-00151/09
Rebuig p. 12

Proposta de resolució sobre els plans directors ur-
banístics del sistema costaner
Tram. 250-00152/09
Rebuig p. 13

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
coordinació dels serveis ferroviaris de les línies R4 i R7 a 
l’intercanviador de Martorell
Tram. 250-00153/09
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre les mesures per a la 
reducció de la contaminació i el millorament de la mobilitat i 
la seguretat viària
Tram. 250-00154/09
Rebuig p. 13

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
Retirada p. 13

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’oferta de les línies d’ensenyament de l’educació secundària 
obligatòria a l’Institut Mediterrània, del Masnou (Maresme), i 
sobre el respecte per les competències dels ajuntaments en 
matèria educativa
Tram. 250-00432/09
Retirada p. 13
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del Pla d’iniciatives de dinamització comarcal de les Terres 
de l’Ebre
Tram. 250-00190/09
Esmenes presentades p. 25

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
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la transformació en 
institut escola de l’Escola Gavà Mar, de Gavà (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-00304/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 45/VIII, sobre l’aplicació de la legislació en matèria de 
persones en situació de dependència
Tram. 250-00309/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre el calendari de les 
obres previstes als equipaments cívics de la xarxa de la Ge-
neralitat
Tram. 250-00319/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre les activitats de natu-
ralesa política als casals de la gent gran
Tram. 250-00320/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la restauració de la 
Casa Puig i Cadafalch, d’Argentona (Maresme)
Tram. 250-00354/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre l’eliminació del requisit 
del límit d’edat per a l’accés al Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00357/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la creació d’un òrgan 
de representació política al Baix Llobregat com a canal de 
comunicació amb el Govern
Tram. 250-00358/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la consolidació del 
pressupost del Consorci per a la Normalització Lingüística 
per a cobrir la demanda de cursos de català
Tram. 250-00359/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre 
d’atenció primària al barri de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llo-
bregat)
Tram. 250-00360/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
del nou centre d’atenció primària del barri de la Mina, de 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00361/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
d’ampliació de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona
Tram. 250-00362/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la inclusió del llentiscle 
al Catàleg de flora amenaçada de Catalunya
Tram. 250-00363/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació 
a l’Ajuntament de Reus del règim d’organització dels muni-
cipis de gran població
Tram. 202-00038/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni 
natural
Tram. 202-00039/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei de modificació dels articles 20, 
21 i 22.1 del Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comar-
cal de Catalunya
Tram. 202-00040/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei de modificació de la Llei 30/2010, 
del 3 d’agost, de vegueries, sobre el sistema d’elecció dels 
consells de vegueria
Tram. 202-00041/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei de protecció civil de Catalunya
Tram. 202-00042/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei dels serveis de prevenció, extin-
ció d’incendis i salvaments de la Generalitat
Tram. 202-00043/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00045/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 14

Proposició de llei de prohibició de la bandera es-
panyola
Tram. 202-00048/09
Presentació p. 15

Proposició de llei específica de la Cerdanya
Tram. 202-00049/09
Presentació p. 16

Proposició de llei de creació del Penedès com a 
vegueria
Tram. 202-00051/09
Presentació p. 21

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a designar un membre del Consell 
Social de la Universitat de Lleida
Tram. 284-00003/09
Proposta de candidats p. 24

Procediment per a designar una terna per al nome-
nament d’un magistrat o magistrada del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya
Tram. 284-00048/08
Proposta de candidats p. 24

3.10.25. Propostes de resolució

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
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la quarta convocatòria 
del Pla d’ajuts 2011-2013 per al compliment dels objectius 
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Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret 309/2011, pel qual es regula el Consell per a l’Impuls i 
l’Ordenació de la Reforma de l’Administració
Tram. 250-00364/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres per 
a l’accessibilitat de l’estació de metro de Virrei Amat
Tram. 250-00365/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la transformació de la 
base de muntatge i manteniment de Vilafranca en una esta-
ció per a trens d’alta velocitat
Tram. 250-00366/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’establiment de des-
comptes en les tarifes dels autobusos interurbans als usu-
aris discapacitats
Tram. 250-00367/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans 
a les agrupacions de defensa forestal del Maresme per a la 
prevenció i la lluita contra els incendis forestals
Tram. 250-00368/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un dis-
tricte únic als efectes d’elecció del centre escolar en el pro-
cés de matriculació
Tram. 250-00369/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la reclamació al Go-
vern de l’Estat de la redacció dels projectes i l’execució del 
cobriment parcial de la carretera B-20 a Santa Coloma de 
Gramenet, entre el riu Besòs i el Parc Europa
Tram. 250-00370/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sis-
tema de devolució del bitllet dels transports públics en els 
casos d’irregularitats en el servei
Tram. 250-00371/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la publicitat de les da-
des sobre la contaminació radioactiva
Tram. 250-00372/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la col·laboració amb 
les instàncies judicials en els casos de delictes ambientals
Tram. 250-00373/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la garantia de la recep-
ció del senyal de la TDT a les comarques de la Ribagorça, el 
Solsonès, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, les Garrigues i 
la Segarra
Tram. 250-00374/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la reimplantació dels 
estudis de batxillerat a l’Institut Rambla Prim, de Barcelona
Tram. 250-00375/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el reinici de les obres 
de construcció de l’Institut de Roda de Barà (Tarragonès)
Tram. 250-00376/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de la Residència i Centre de Dia Sabadell 
Parc Central
Tram. 250-00377/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la resposta a les ne-
cessitats educatives de Castellar del Vallès (Vallès Occi-
dental)
Tram. 250-00378/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’assumpció pel De-
partament d’Interior de l’Acord amb les organitzacions sin-
dicals del Cos de Mossos d’Esquadra relatiu a la regulació 
de la segona activitat i la integració laboral del personal amb 
invalidesa permanent
Tram. 250-00379/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’eix de La Conreria, a 
la carretera B-500, entre Mollet del Vallès i Badalona
Tram. 250-00380/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el Pla territorial secto-
rial d’habitatge
Tram. 250-00381/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el tancament i el des-
mantellament de la central tèrmica de Cubelles (Garraf)
Tram. 250-00382/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
d’ampliació de l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barce-
lonès)
Tram. 250-00383/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el Grup MIFAS
Tram. 250-00384/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre el compliment de 
l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VII, relativa al món agrari
Tram. 250-00385/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 32

Proposta de resolució sobre la convocatòria dels 
ajuts del Pla de concentració, intercooperació i modernitza-
ció de cooperatives per al 2011
Tram. 250-00386/09
Tramesa a la Comissió p. 32
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
compromisos entre la Generalitat i Habitatge Municipal de 
Sabadell, SA
Tram. 250-00387/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el millorament de les 
àrees de descans de les autopistes
Tram. 250-00388/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre l’excepció a la prohi-
bició de circular els caps de setmana i els festius per als 
camions de transport de raïm o most durant el període de 
la verema
Tram. 250-00389/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33
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Proposta de resolució sobre el suport a la banca 
ètica
Tram. 250-00404/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

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
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre la constitució de 
l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball i el desenvolupa-
ment del Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el 
Treball
Tram. 250-00406/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències als centres d’atenció primària de Breda, 
Hostalric i Anglès (Selva)
Tram. 250-00407/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36

Proposta de resolució sobre el conveni de col-
laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural i l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries (Alt Empordà) per a traslladar el fons del Centre 
de Documentació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Em-
pordà a la biblioteca de Castelló d’Empúries
Tram. 250-00408/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre l’increment de la fre-
qüència de pas dels autobusos de la línia L1172 entre Sant 
Quintí de Mediona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00409/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre el desplegament de 
la Llei 11/2010, de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
Tram. 250-00410/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la destinació de la 
caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona (Alt 
Penedès) a l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Alt Penedès
Tram. 250-00411/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 37

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalu-
nya a Terrassa (Vallès Occidental)
Tram. 250-00412/09
Tramesa a la Comissió p. 37
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’adquisició i l’inici de 
les obres per a implantar un nou accelerador lineal d’elec-
trons a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00413/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una oficina 
de treball de la Generalitat al districte de Sants-Montjuïc de 
Barcelona
Tram. 250-00414/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la creació el 2011 de 
l’oficina de la víctima d’accidents de trànsit prevista pel Pla 
de seguretat viària 2011-2013
Tram. 250-00415/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la represa dels tràmits 
per a la construcció del nou Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya al Baix Camp i al Montsià
Tram. 250-00390/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 33

Proposta de resolució sobre el soterrament de les 
vies del tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00391/09
Tramesa a la Comissió p. 33
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre el millorament de la 
línia de tren entre Figueres, Portbou i Cervera de la Marenda, 
al Rosselló
Tram. 250-00392/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la designació de l’Hos-
pital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès Occidental), per al des-
plegament del Pla integral d’atenció en salut mental
Tram. 250-00393/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre la continuïtat de Caca-
olat a Catalunya
Tram. 250-00394/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Decret 
164/2010, de regulació dels habitatges d’ús turístic
Tram. 250-00395/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pacte na-
cional per a la inclusió social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 250-00396/09
Tramesa a la Comissió p. 34
Termini de presentació d’esmenes p. 34

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
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la reclamació de la de-
volució dels imports recaptats pel cànon digital del 2003 
ençà
Tram. 250-00398/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

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
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la destinació dels ajuts 
per a la projecció internacional de l’esport català
Tram. 250-00400/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre la implementació de 
l’oficina judicial i del sistema e-justícia.cat
Tram. 250-00401/09
Tramesa a la Comissió p. 35
Termini de presentació d’esmenes p. 35

Proposta de resolució sobre el compliment del Pac-
te de salut de Tarragona
Tram. 250-00403/09
Tramesa a la Comissió p. 36
Termini de presentació d’esmenes p. 36
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Proposta de resolució sobre l’enderrocament de 
l’edifici antic de l’Escola Pericot, de Girona
Tram. 250-00429/09
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de la nova Escola Pericot, de Girona, a la zona 
de Montilivi
Tram. 250-00430/09
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre la mediació amb Pi-
aggio perquè reconsideri la decisió de tancar la planta de 
Martorelles (Vallès Oriental) i sobre el sector de la motoci-
cleta a Catalunya
Tram. 250-00431/09
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre el pagament de la sub-
venció per al pavelló poliesportiu d’Arenys de Munt (Mares-
me)
Tram. 250-00433/09
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el desplegament de 
la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, i sobre la signatura 
d’un conveni de col·laboració amb el Govern de l’Estat que 
permeti al Síndic de Greuges complir les seves funcions en 
espais de titularitat estatal
Tram. 250-00434/09
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
del tractament terciari de les aigües residuals de l’estació 
depuradora de l’Alt Maresme
Tram. 250-00435/09
Tramesa a la Comissió p. 42
Termini de presentació d’esmenes p. 42

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 9/IX i sobre les gestions per a mantenir la producció 
d’Ossa Motor a Catalunya
Tram. 250-00436/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre la renovació dels con-
tractes programa de l’Institut Català de les Dones amb els 
ens locals per a garantir la continuïtat dels serveis d’atenció 
i informació a les dones
Tram. 250-00437/09
Presentació p. 43

Proposta de resolució sobre la redacció del Pla di-
rector urbanístic de les infraestructures de transport a la 
comarca del Maresme
Tram. 250-00438/09
Presentació p. 44

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un codi 
de bones pràctiques administratives
Tram. 250-00439/09
Presentació p. 45

Proposta de resolució sobre els preus dels produc-
tes venuts als economats dels centres penitenciaris
Tram. 250-00440/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre la senyalització de Ba-
dia del Vallès a les sortides i carrils de desacceleració d’ac-
cés a aquesta població a la carretera C-58
Tram. 250-00441/09
Presentació p. 46

Proposta de resolució sobre els reallotjaments de 
les famílies afectades per la reforma del barri de La Catalana 
de Sant Adrià del Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00442/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre la incorporació de 
nous pediatres al CAP La Farigola de Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00416/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 38

Proposta de resolució sobre la posició del conjunt 
monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de 
béns susceptibles d’ésser declarats patrimoni mundial
Tram. 250-00417/09
Tramesa a la Comissió p. 38
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’agilitació de les sol-
licituds d’obertura de les noves oficines de farmàcia de 
l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona 4
Tram. 250-00418/09
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre la restitució de la car-
retera BP-2427, en l’accés a l’autopista AP-7 a Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès), a l’estat anterior a les obres de reorde-
nació del sistema de peatges a Martorell
Tram. 250-00419/09
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’increment de trens 
entre Barcelona i Lleida per la línia de Manresa
Tram. 250-00420/09
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
l’accés ferroviari a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00421/09
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 39

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de l’Escola del Bosc de la Pabordia, de Girona
Tram. 250-00422/09
Tramesa a la Comissió p. 39
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres 
d’ampliació del CAP Montilivi, de Girona, el 2011
Tram. 250-00423/09
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’increment dels efec-
tius del Cos dels Mossos d’Esquadra a Girona
Tram. 250-00424/09
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’execució del projecte 
de construcció de la seu del Cos dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 250-00425/09
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció d’una escola d’adults a Girona
Tram. 250-00426/09
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 40

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla 
educatiu d’entorn al barri del Pont Major, de Girona
Tram. 250-00427/09
Tramesa a la Comissió p. 40
Termini de presentació d’esmenes p. 41

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció d’una escola a la Zona 2, de Girona, i d’un insti-
tut al sector de Palau, de Girona
Tram. 250-00428/09
Tramesa a la Comissió p. 41
Termini de presentació d’esmenes p. 41
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Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Gironès - Pla de l’Estany - 
Selva Interior
Tram. 250-00459/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de Lleida
Tram. 250-00460/09
Presentació p. 57

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Bages - Solsonès
Tram. 250-00461/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Berguedà
Tram. 250-00462/09
Presentació p. 58

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut d’Osona
Tram. 250-00463/09
Presentació p. 59

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Penedès
Tram. 250-00464/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Garraf
Tram. 250-00465/09
Presentació p. 60

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Anoia
Tram. 250-00466/09
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Maresme
Tram. 250-00467/09
Presentació p. 61

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Barcelonès
Tram. 250-00468/09
Presentació p. 62

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la Selva 
Marítima
Tram. 250-00469/09
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat
Tram. 250-00470/09
Presentació p. 63

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral
Tram. 250-00471/09
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord
Tram. 250-00472/09
Presentació p. 64

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny
Tram. 250-00473/09
Presentació p. 65

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
Tram. 250-00474/09
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector 
Central
Tram. 250-00475/09
Presentació p. 66

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció del nou edifici de l’Escola Marta Mata del Ven-
drell (Baix Penedès)
Tram. 250-00443/09
Presentació p. 47

Proposta de resolució sobre el projecte constructiu 
i l’execució de les obres dels nous accessos sud, viari i ferro-
viari, al port de Barcelona
Tram. 250-00444/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
evitar el tancament o la deslocalització d’Ossa Motor i sobre 
les mesures de suport al sector de la motocicleta
Tram. 250-00445/09
Presentació p. 48

Proposta de resolució sobre la matriculació dels 
alumnes de l’escola d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) a 
l’institut de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i al SES de 
Begues (Baix Llobregat)
Tram. 250-00446/09
Presentació p. 49

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
drets de les famílies que han preinscrit els seus fills a l’insti-
tut Mediterrània del Masnou (Maresme)
Tram. 250-00447/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre les obres d’inici de les 
obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00448/09
Presentació p. 50

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Urgell
Tram. 250-00449/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00450/09
Presentació p. 51

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de la Cerdanya
Tram. 250-00451/09
Presentació p. 52

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà - Pallars So-
birà
Tram. 250-00452/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Hospitalet i el Prat de 
Llobregat
Tram. 250-00453/09
Presentació p. 53

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Camp
Tram. 250-00454/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Penedès
Tram. 250-00455/09
Presentació p. 54

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Tarragonès
Tram. 250-00456/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Empordà
Tram. 250-00457/09
Presentació p. 55

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
Tram. 250-00458/09
Presentació p. 56
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’estalvi i eficiència energètica
Tram. 250-00492/09
Presentació p. 77

Proposta de resolució sobre el coneixement de la 
situació d’Alstom i sobre les actuacions per a garantir la con-
tinuïtat de l’empresa
Tram. 250-00493/09
Presentació p. 78

Proposta de resolució sobre la inclusió en el pres-
supost del 2011 d’una partida pressupostària per a l’execu-
ció de les obres del nou centre d’atenció primària de la Mina, 
a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00494/09
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis i els recursos de l’Hospital de Mataró i sobre el funci-
onament del Consorci Hospitalari de Mataró
Tram. 250-00495/09
Presentació p. 79

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a la Vinyota, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00496/09
Presentació p. 80

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei 
de declaració del parc natural de la conca lacustre de Ba-
nyoles (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00497/09
Presentació p. 81

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni signat amb l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) per al 
tancament del dipòsit controlat de residus de les Valls
Tram. 250-00498/09
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’hora-
ri d’atenció del centre d’atenció primària de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-00499/09
Presentació p. 82

Proposta de resolució sobre el l’inici del procés 
d’adjudicació de les obres per a la construcció de la residèn-
cia i centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00500/09
Presentació p. 83

3.10.60 Procediments relatius a la memòria anual i a altres 
informes de la Sindicatura de Comptes

Procediments relatius als informes de fiscalització 
15/2010, referent a l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, 
corresponent als exercicis 2007 i 2008; 16/2010, relatiu als 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 
2006; 19/2010, referent al Programa 213, Serveis Penitenci-
aris, corresponent al 2008, i 22/2010, referent a la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, corresponent al 
2007
Tram. 256-00078/08, 256-00079/08, 256-00082/08 i 
256-00083/08
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 84

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa
Tram. 270-00005/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 86

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. 270-00006/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 87

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est
Tram. 250-00476/09
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Oest
Tram. 250-00477/09
Presentació p. 67

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de la Garrotxa
Tram. 250-00478/09
Presentació p. 68

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Ripollès
Tram. 250-00479/09
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Altebrat
Tram. 250-00480/09
Presentació p. 69

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre
Tram. 250-00481/09
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Montsià
Tram. 250-00482/09
Presentació p. 70

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Camp i la Conca de 
Barberà
Tram. 250-00483/09
Presentació p. 71

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
de la Comissió Permanent i la Junta General del Consorci 
Sanitari de Barcelona
Tram. 250-00484/09
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
dotació pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
dur a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes
Tram. 250-00485/09
Presentació p. 72

Proposta de resolució sobre el requeriment a 
l’Agència Catalana de l’Aigua perquè dugui a terme diverses 
actuacions al delta de la Tordera
Tram. 250-00486/09
Presentació p. 73

Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
sisena hora a les escoles
Tram. 250-00487/09
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre la inclusió als pressu-
postos del 2011 d’una dotació per al compliment del Pla de 
millora hidràulica i ambiental al riu Tenes
Tram. 250-00488/09
Presentació p. 74

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
normativa d’estalvi i eficiència energètica en els edificis
Tram. 250-00489/09
Presentació p. 75

Proposta de resolució sobre l’ús de combustibles 
renovables alternatius i sobre la substitució progressiva de 
les centrals tèrmiques convencionals per les de cicle com-
binat
Tram. 250-00490/09
Presentació p. 76

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
específic de foment del transport públic
Tram. 250-00491/09
Presentació p. 76
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Control del compliment de la Moció 17/IX, sobre el 
futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 390-00017/09
Designació de la Comissió competent p. 91

Control del compliment de la Moció 18/IX, sobre la 
retallada pressupostària en l’àmbit de la salut
Tram. 390-00018/09
Designació de la Comissió competent p. 91

Control del compliment de la Moció 19/IX, sobre la 
liquiditat i el finançament dels ens locals
Tram. 390-00019/09
Designació de la Comissió competent p. 92

Control del compliment de la Moció 20/IX, sobre 
l’atur i les polítiques d’ocupació
Tram. 390-00020/09
Designació de la Comissió competent p. 92

Control del compliment de la Moció 21/IX, sobre la 
retallada pressupostària en l’àmbit de la salut
Tram. 390-00021/09
Designació de la Comissió competent p. 92

Control del compliment de la Moció 22/IX, sobre 
mesures d’estímul econòmic, de creació d’ocupació i de 
suport per a emprenedors i autònoms
Tram. 390-00022/09
Designació de la Comissió competent p. 92

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu-
pació sobre la situació generada per l’anunci de tancament 
de l’empresa Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Occidental) i sobre les accions per a afrontar la situació del 
sector
Tram. 354-00003/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió cor-
responent amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre 
les gestions dutes a terme per a evitar la deslocalització de 
la fàbrica de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Occidental)
Tram. 354-00004/09
Decaïment p. 92

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre el tancament de l’empresa Yamaha de Palau-solità 
i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 354-00007/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre el contingut d’uns expedients relatius a 
sol·licituds d’ajuts de persones amb dependència
Tram. 354-00034/09
Sol·licitud i tramitació p. 93

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre el contingut d’uns expedients relatius a 
sol·licituds d’ajuts de persones amb dependència
Tram. 354-00035/09
Sol·licitud i tramitació p. 93

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els mo-
tius del canvi de director del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts
Tram. 354-00036/09
Sol·licitud i tramitació p. 93

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Plataforma Unitària Contra l’Autopista Elèctrica Pe-
nyalba - Montsó - Isona davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre la seva posició amb relació 

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
2/2011, d’economia sostenible
Tram. 270-00007/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 87

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
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 87

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
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 87

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, 
subcomissions i grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió 
parlamentària d’estudi sobre seguretat viària
Tram. 252-00003/09
Presentació p. 88

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de les polí-
tiques públiques per a fer efectiu el dret a l’habitatge
Tram. 300-00049/09
Presentació p. 89

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
per a evitar el vandalisme i la delinqüència en les celebraci-
ons esportives
Tram. 300-00050/09
Presentació p. 89

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’ha-
bitatge
Tram. 300-00051/09
Presentació p. 89

Interpel·lació al Govern sobre el Pla estratègic per a 
modernitzar la justícia
Tram. 300-00052/09
Presentació p. 89

Interpel·lació al Govern sobre l’educació primària
Tram. 300-00053/09
Presentació p. 90

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions previs-
tes en matèria de turisme
Tram. 300-00054/09
Presentació p. 90

Interpel·lació al Govern sobre el millorament del fi-
nançament de l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 300-00055/09
Presentació p. 90

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parla-
ment
Tram. 246-00003/09
Anul·lació de la delegació p. 91

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/IX, sobre el 
diàleg social
Tram. 390-00001/09
Oposició del Govern a incloure el control a l’ordre del dia 
del Ple p. 91
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Compareixença d’una representació de la Fede-
ració d’Associacions de Gent Gran de Catalunya davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a l’expor-
tació i la importació de productes químics 
perillosos
Tram. 295-00030/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb 
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Con-
sell que modifica la Directiva 2003/96/CE 
del Consell, per la qual es reestructura el rè-
gim comunitari d’imposició dels productes 
energètics i de l’electricitat
Tram. 295-00031/09

Coneixement de la proposta

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

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

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableix una cooperació reforçada en l’àmbit 
de la creació de protecció mitjançant una 
patent unitària
Tram. 295-00028/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’arti-
cle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Con-
sell pel qual s’estableix una cooperació re-
forçada en l’àmbit de la creació de protec-
ció mitjançant una patent unitària quant a 
les disposicions sobre traducció
Tram. 295-00029/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Empresa i Ocupació, d’acord amb l’arti-
cle 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Proposta de resolució sobre el desplega-
ment i la dotació pressupostària del Pla de 
transports de viatgers de Catalunya 2008-
2012
Tram. 250-00120/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 5, tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 77).

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment i la reserva pressupostària de la Llei 
2/2004, de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial
Tram. 250-00122/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 5 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 77).

Proposta de resolució sobre els ajuts del 
Fons per a la protecció, la gestió i l’ordena-
ció del paisatge per a la creació o restaura-
ció de vies arbrades
Tram. 250-00150/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 5, tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 77).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 5, tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 77).

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 5 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 76).

Proposta de resolució sobre la negociació 
de l’oferta de vols de Ryanair a l’aeroport de 
Girona
Tram. 250-00098/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 5 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 77).

Proposta de resolució sobre les companyies 
aèries i la gestió de l’aeroport de Girona
Tram. 250-00105/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 5 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 77).

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una aula activa del Servei d’Ocupació de 
Catalunya a Vic (Osona)
Tram. 250-00108/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la 
sessió núm. 5, tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 76).
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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

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 13354).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
24.05.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’oferta de les línies d’ensenyament de 
l’educació secundària obligatòria a l’Institut 
Mediterrània, del Masnou (Maresme), i so-
bre el respecte per les competències dels 
ajuntaments en matèria educativa
Tram. 250-00432/09

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 12828).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
24.05.2011.

Proposta de resolució sobre els plans direc-
tors urbanístics del sistema costaner
Tram. 250-00152/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 5, tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 77).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 5 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 77).

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a la reducció de la contaminació i el mi-
llorament de la mobilitat i la seguretat viària
Tram. 250-00154/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 5, tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 77).
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, sobre el 
sistema d’elecció dels consells de vegueria
Tram. 202-00041/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 13451).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.05.2011 al 30.05.2011).

Finiment del termini: 31.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.05.2011.

Proposició de llei de protecció civil de Ca-
talunya
Tram. 202-00042/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 13451).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.05.2011 al 30.05.2011).

Finiment del termini: 31.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.05.2011.

Proposició de llei dels serveis de prevenció, 
extinció d’incendis i salvaments de la Gene-
ralitat
Tram. 202-00043/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 13451).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.05.2011 al 30.05.2011).

Finiment del termini: 31.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.05.2011.

Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00045/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 30.05.2011 al 14.06.2011).

Finiment del termini: 15.06.2011; 9.30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei per la qual s’estableix 
l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim 
d’organització dels municipis de gran po-
blació
Tram. 202-00038/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 30.05.2011 al 14.06.2011).

Finiment del termini: 15.06.2011; 9.30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposició de llei de la biodiversitat i el pa-
trimoni natural
Tram. 202-00039/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 13451).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.05.2011 al 30.05.2011).

Finiment del termini: 31.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.05.2011.

Proposició de llei de modificació dels arti-
cles 20, 21 i 22.1 del Decret legislatiu 4/2003, 
del 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya
Tram. 202-00040/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 13451).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.05.2011 al 30.05.2011).

Finiment del termini: 31.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 25.05.2011.
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oficials de tot l’any; i tercer, que els catalans reconeguin 
com a pròpia únicament una sola bandera, la bandera ca-
talana. Vint anys després, a l’exterior de gairebé el 90% 
dels ajuntaments de Catalunya hi oneja només la senyera, 
mentre que només al 6,3% hi oneja la bandera espanyola, 
i alguns municipis han optat per no fer-ne onejar cap (les 
últimes dades actualitzades corresponen a 2007).

L’any 2009, l’Ajuntament d’Arenys de Munt va ser el pri-
mer que aprovà en Ple cedir espais municipals i donar 
suport a la Consulta sobre la independència, una consul-
ta que ja s’ha celebrat a més de 500 municipis, obtenint 
gairebé 900.000 vots i fent una sacsejada sense prece-
dents al nostre país, situant la independència al centre 
del debat polític. Centenars d’Ajuntaments han pres 
acords similars.

L’any 2010, arrel de la sentència del Tribunal Constitu-
cional, el Ple de l’Ajuntament del Port de la Selva (Alt 
Empordà) es va declarar «moralment exclòs» de la carta 
magna, al qual el van seguir més de 60 municipis.

Mitjançant aquesta llei, recollint l’esperit d’aquestes 
campanyes i fent-lo arribar a totes les institucions catala-
nes i els seus edificis públics, el Parlament dóna cobertu-
ra legal a les autoritats públiques catalanes que retiren la 
bandera espanyola als límits que la legislació espanyola 
permet.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solida-
ritat Catalana per la Independència presenta la següent:

Proposició de llei

Article 1. Prohibició de la bandera espanyola 
a l’exterior dels edificis públics

1. Queda prohibida, en els termes establerts en la present 
llei, la instal·lació i exhibició de la bandera espanyola a 
l’exterior dels edificis i establiments públics de Catalu-
nya que depenguin de la Generalitat, dels Ajuntaments, 
dels Consells Comarcals, i de les Diputacions o Consells 
de Vegueria.

2. Mentre sigui aplicable la normativa espanyola a Ca-
talunya, i mentre estableixi que «La bandera de España 
deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferen-
te en el interior de todos los edificios y establecimientos 
de la Administración central, institucional, autonómica 
provincial o insular y municipal del Estado», la ubicació 
a l’exterior que ordena aquesta normativa es farà de ma-
nera que la bandera espanyola no sigui visible des de la 
via pública.

Article 2. Prohibició de la bandera espanyola 
a l’interior dels edificis públics

1. Queda prohibida, en els termes establerts en la present 
llei, la instal·lació i exhibició de la bandera espanyola a 
l’interior dels edificis i establiments públics de Catalu-
nya que depenguin de la Generalitat, dels Ajuntaments, 
dels Consells Comarcals, i de les Diputacions o Consells 
de Vegueria.

2. Mentre sigui aplicable la normativa espanyola a Ca-
talunya, i mentre estableixi que «La bandera de España 
deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente 

Proposició de llei de prohibició de la bande-
ra espanyola
Tram. 202-00048/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 11775 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

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 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposició de llei se-
güent:

Proposició de llei de prohibició de la bandera 
espanyola

Antecedents

– Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula 
el uso de la bandera de España y el de otras banderas y 
enseñas.

– Article 8 de la Llei Orgànica 6/2006, de 10 de juliol.

Exposició de motius

Mitjançant la que s’ha conegut com a llei de banderes 
(Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el 
uso de la bandera de España y el de otras banderas y 
enseñas), Espanya ha imposat la presència de la seva 
bandera a tots els edificis públics al nostre país. En el seu 
article tercer, diu: «La bandera de España deberá ondear 
en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior 
de todos los edificios y establecimientos de la Adminis-
tración central, institucional, autonómica provincial o 
insular y municipal del Estado».

La llei aprofita per a deixar ben clar què significa la ban-
dera espanyola i per tant què indica la seva presència als 
edificis públics catalans: «La bandera de España simbo-
liza la nación; es signo de la soberanía, independencia, 
unidad e integridad de la patria y representa los valores 
superiores expresados en la Constitución.»

Davant d’aquesta imposició legal del símbol de la «uni-
dad e integridad de la patria», Solidaritat Catalana per 
la Independència presenta aquesta Proposició de llei per 
tal d’acotar amb aquesta imposició espanyola que ja fa 
massa anys que dura, i que siguin les institucions cata-
lanes les que debatin i votin, mentre sigui aplicable la 
normativa espanyola a Catalunya, quina ubicació li volen 
reservar als seus edificis públics, tant a l’interior com a 
l’exterior, dins dels límits imposats per la legalitat espa-
nyola.

L’any 1991 un grup d’alcaldes començà la campanya 
«Un país, una bandera», que es marcà com a objectius: 
Primer, que tots els ajuntaments del Principat de Cata-
lunya posin únicament la bandera de Catalunya al balcó 
de l’ajuntament; segon, que no solament ho fessin el dia 
11 de setembre, sinó estendre-ho a totes les festes i actes 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
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Proposició de llei específica de la Cerdanya
Tram. 202-00049/09

Presentació
Esteve Maurell Meyà, president  
del Consell Comarcal de la Cerdanya
Reg. 11789 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Presidenta del Parlament 

Sra. Presidenta,

Fent ús de les atribucions atorgades als Consells Comar-
cals en l’article 32.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya, i en els articles 40 a 42 de la Llei 6/187, de 4 d’abril, 
d’organització comarcal de Catalunya, concretament en 
l’apartat 2n de l’article 40 de la LOC, que estableix que 
els Consells Comarcals podran exercir la iniciativa legis-
lativa davant del Parlament de Catalunya mitjançant la 
presentació d’una proposició de llei. I que en cas que el 
seu objecte es refereixi a una matèria d’interès exclusiu 
d’una comarca, no es requerirà el quòrum de presenta-
ció establert en l’apartat primer de l’article (1/5 part dels 
consell comarcals).

El passat dia 7 de febrer, el Ple del Consell Comarcal 
de la Cerdanya va aprovar, per unanimitat, exercir la 
iniciativa legislativa comarcal davant del Parlament de 
Catalunya mitjançant la presentació d’una proposició de 
llei específica per la Cerdanya que pretén restituir de for-
ma actualitzada una estructura administrativa que sens 
perjudici de l’organització municipal pugui fer possible 
la gestió més immediata de les atribucions que afecten 
directament els interessos peculiars del territori i dels 
cerdans.

En compliment de l’acord del Ple del Consell Comarcal 
de la Cerdanya, exercim la iniciativa legislativa davant 
del Parlament de Catalunya mitjançant la presentació de 
la Proposició de llei específica de la Cerdanya, que s’ad-
junta, així com el certificat de l’acord pel qual s’adopta la 
iniciativa legislativa i de la proposició de llei específica 
de la Cerdanya, i els seus antecedents.

S’annexen els antecedents necessaris per a l’admissió a 
tràmit de la proposició de llei específica de la Cerdanya: 

– Avaluació de l’impacte social, econòmic, jurídic i pres-
supostari de les mesures proposades.

– Estudi econòmic i pressupostari.

– Certificat acreditatiu dels acords corresponents, amb 
indicació expressa dels quòrums de presència i decisió.

Atentament, 

Puigcerdà, 4 d’abril de 2011

Esteve Maurell i Meya
President del Consell Comarcal de la Cerdanya

Proposició de llei sobre el règim especial  
de la Cerdanya

En el conjunt de Catalunya ressalta per la seva pròpia 
personalitat la Cerdanya com a territori històric.

en el interior de todos los edificios y establecimientos de 
la Administración central, institucional, autonómica pro-
vincial o insular y municipal del Estado», la ubicació a 
l’interior que ordena aquesta normativa en cap cas s’hi 
farà a l’hemicicle parlamentari, ni a la Sala de reunions 
del Govern, ni a la Sala de Plens dels Ajuntaments, dels 
Consells Comarcals, ni de les Diputacions o Consells de 
Vegueria.

3. Mentre sigui aplicable la normativa espanyola a Ca-
talunya, i mentre estableixi que «La bandera de España 
deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferen-
te en el interior de todos los edificios y establecimientos 
de la Administración central, institucional, autonómica 
provincial o insular y municipal del Estado», la ubicació 
a l’interior que ordena aquesta normativa es farà de ma-
nera que la bandera espanyola no sigui visible pel públic.

Article 3. Òrgans competents

Mentre sigui aplicable la normativa espanyola a Cata-
lunya, i mentre estableixi que «La bandera de España 
deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferen-
te en el interior de todos los edificios y establecimientos 
de la Administración central, institucional, autonómica 
provincial o insular y municipal del Estado», la determi-
nació de la ubicació de la bandera espanyola a l’exterior 
i a l’interior dels edificis i establiments públics de Cata-
lunya correspon:

a) Si depenen de la Generalitat, al Ple del Parlament.

b) Si depenen d’un Ajuntament, al Ple de l’Ajuntament.

c) Si depenen d’un Consell Comarcal, al Ple del Consell 
Comarcal.

d) Si depenen d’una Diputació o Consell de Vegueria, al 
Ple de la Diputació o Consell de Vegueria.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, en 
virtut d’allò establert per l’article 102 del Reglament del 
Parlament de Catalunya, certifica que la «Proposició de 
llei de prohibició de la bandera espanyola», no implica 
un augment de crèdits o una disminució d’ingressos per 
al present exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 28 de d’abril de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI
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Article 2 

La Cerdanya no pot restar inclosa en cap divisió terri-
torial pròpia de Catalunya que no sigui ella mateixa. En 
aquells casos en què la descentralització de l’Adminis-
tració de la Generalitat faci convenient que la Cerdanya 
s’integri en la demarcació de delegacions o de serveis 
territorials d’àmbit supracomarcal, aquests han d’incor-
porar en la seva denominació la de la Cerdanya.

Article 3 

El símbol del Consell Comarcal de la Cerdanya és l’actu-
al escut de la Cerdanya.

Article 4 

La vila de Puigcerdà és la capital de la Cerdanya. El 
Consell Comarcal hi ha de fixar la seva seu.

Títol 2. De l’organització pròpia  
de la Cerdanya 

Article 5 

1. El govern i l’administració de la Cerdanya correspo-
nen al Consell Comarcal. Aquest és integrat pel Presi-
dent i pels Consellers Comarcals.

2. Els Consellers Comarcals són elegits d’acord amb el 
que estableix el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de no-
vembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Orga-
nització Comarcal de Catalunya.

Article 6 

El Consell Comarcal ha d’elaborar i aprovar el seu re-
glament orgànic de funcionament intern d’acord amb la 
legislació vigent.

Article 7 

1. Són òrgans del consell comarcal: 

a) El ple.

b) La presidència.

c) La vicepresidència.

d) El consell d’alcaldes.

e) La comissió especial de comptes.

2. El gerent del consell comarcal, que exerceix les fun-
cions executives que li encomana aquesta Llei, integra 
també l’organització comarcal.

3. El Ple és format pel President i pels Consellers Co-
marcals. Corresponen al Ple les atribucions que aquesta 
Llei li atorga.

4. El President és el cap de l’administració pròpia de la 
Cerdanya, convoca i presideix el Consell Comarcal, té la 
representació legal i exerceix totes les atribucions que el 
Ple li delega i que no corresponen a aquest últim. Es el 
president nat de tots els òrgans col·legiats i de les socie-
tats i les empreses dependents del Consell. El President 
ha de treballar pel bé de la Cerdanya.

La comarca de la Cerdanya forma una unitat geogràfica i 
històrica que no es correspon amb la divisió política que 
la parteix des de 1659 entre França i Espanya ni amb la 
divisió administrativa que la parteix entre les províncies 
de Lleida i Girona des de l’any 1833.

Des dels inicis del comtat de Cerdanya fins a la mort 
de l’últim comte privatiu l’any 1117 es pot considerar la 
Cerdanya com un territori sobirà amb dinastia heredità-
ria pròpia. A partir de la seva incorporació al comtat de 
Barcelona es separa novament des de l’any 1162 a l’any 
1243 i des de l’any 1272 fins a l’any 1344 al incorpo-
rar-se al Regne de Mallorca. Amb la unificació sota el 
rei Pere III es conserva separat administrativament del 
principat de Catalunya, formant una unitat política i ad-
ministrativa entre els comtats del Rosselló i la Cerdanya. 
L’any 1659, amb el Tractat dels Pirineus queda dividida 
la comarca entre França i Espanya, conservant la vegue-
ria a la part francesa fins el 1790. La part espanyola perd 
els drets històrics amb el Decret de Nova Planta l’any 
1716 i s’estableix el corregiment amb capitalitat a Puig-
cerdà, que també ho és durant l’ocupació Napoleònica al 
Departament del Segre.

La voluntat i el sentiment dels cerdans i la seva antiquís-
sima tradició cultural, política i administrativa mereixen 
que es faci un reconeixement exprés de la seva peculiari-
tat i que s’unifiqui l’organització administrativa tradicio-
nal de la Cerdanya, degudament actualitzada.

En aquest sentit, aquesta Llei restitueix als cerdans de 
forma actualitzada una estructura administrativa que, 
sens perjudici de l’organització municipal, pot fer pos-
sible la gestió més immediata de les atribucions que 
afecten directament els interessos peculiars del terri-
tori, com són: la unificació de l’organització adminis-
trativa pròpia, la conservació de les seves peculiaritats 
culturals, així com l’establiment d’un marc legal que 
permeti que el Consell Comarcal pugui assumir les 
competències que li delegui o assigni l’Administració 
de la Generalitat d’acord amb el que estableix la legis-
lació vigent.

El Consell Comarcal, com a poder públic, ha de promou-
re les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’in-
dividu i dels grups en els quals aquest s’integra siguin 
reals i efectives, i eliminar els obstacles que impedeixin 
o dificultin la seva identitat o plenitud.

Títol 1. Disposicions generals 

Article 1 

1. Aquesta Llei restableix i actualitza l’organització ad-
ministrativa pròpia de la Cerdanya.

2. La Cerdanya és una entitat territorial determinada 
per l’agrupació dels municipis de: Alp, Bellver de Cer-
danya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils 
de Cerdanya, Isòvol, Lles, Llívia, Meranges, Montellà 
i Martinet, Prats i Sansor, Prullans, Puigcerdà, Riu de 
Cerdanya i Urús, que té personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat i autonomia per al compliment de les se-
ves finalitats.



30 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 76

3.01.02. TRAMITACIONS EN CURS 18

h) Exercir la potestat expropiatòria.

i) Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.

j) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedi-
ents per a l’exercici de les activitats econòmiques.

k) Delegar competències en els municipis.

l) Aprovar la plantilla de personal, la relació de llocs de 
treball, les bases de les proves per a la selecció de per-
sonal i per als concursos de provisió de llocs de treball, 
la fixació de la quantia de les retribucions complementà-
ries dels funcionaris, el nombre i el règim del personal 
eventual, tot això d’acord amb les normes reguladores 
de la funció pública local, i també separar del servei els 
funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’ar-
ticle 99.4 de la Llei de Bases de Règim Local, i ratificar 
l’acomiadament del personal laboral.

m) Plantejar conflictes de competències a altres entitats 
locals i a altres administracions públiques.

n) Exercir accions administratives i judicials.

o) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini 
públic.

p) Alienar el patrimoni.

q) Exercir les altres atribucions que expressament li as-
signi aquesta Llei.

r) Votar la moció de censura al President, d’acord amb 
el que estableix l’article 13 i la legislació de règim local.

s) Determinar el nombre de membres de la Comissió 
Especial de Comptes, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 7.4.

Si un acord del consell comarcal afecta de manera molt 
especial un municipi o més, el president, per iniciativa 
pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes 
dels municipis afectats perquè puguin participar, amb 
veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en 
què sigui tractat aquell acord.

Títol 3. Elecció i constitució del Consell 
Comarcal de la Cerdanya

Article 10 

La elecció i constitució del Consell Comarcal de la Cer-
danya es farà d’acord amb el que es preveu en la Llei 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya.

Article 11 

1. El Consell Comarcal es constitueix en sessió públi-
ca a la seu del Consell el primer dia hàbil després de 
passats quinze dies naturals a comptar de l’endemà de 
l’acte de proclamació dels membres elegits. La sessió 
constitutiva, reunida per a l’elecció del President entre 
els membres que la componen, és presidida per una mesa 
d’edat integrada pel Conseller Comarcal de més edat i 
el Conseller Comarcal de menys edat, presents a l’acte, 
i actua com a Secretari el Conseller que és nomenat a 
aquest efecte.

5. La Comissió Especial de Comptes, de constitució obli-
gatòria, és formada almenys per un Conseller Comarcal 
de cada grup polític representat en el Consell Comarcal. 
Li correspon d’examinar i d’estudiar els comptes anuals 
del Consell Comarcal i d’emetre’n informe abans que el 
Ple els aprovi.

6. El Consell Comarcal, d’acord amb la potestat d’au-
toorganització, pot crear altres òrgans complementaris 
d’aquesta organització en el seu reglament orgànic.

Article 8 

Les competències del President són: 

a) Representar el Consell Comarcal.

b) Convocar les sessions del Consell Comarcal i fixar-ne 
l’ordre del dia, en el qual ha d’incloure els informes de la 
Comissió Especial de Comptes i, si escau, les propostes 
dels òrgans competents.

c) Presidir les sessions del Consell, moderar els debats i 
dirimir els empats amb vot de qualitat.

d) Delegar les seves funcions en els Consellers quan ho 
cregui convenient.

e) Exercir la direcció superior del personal.

f) Presidir subhastes i concursos.

g) Ordenar els pagaments.

h) Impulsar i supervisar l’activitat dels diferents òrgans 
del Consell i dels serveis de la seva competència.

i) Vetllar pel compliment de les lleis i els reglaments en 
el territori de la Cerdanya.

j) Exercir accions judicials i administratives en cas d’ur-
gència.

k) Ordenar la publicació dels acords del Consell Comar-
cal.

l) Les que li atribueixin les Lleis, o les que expressament 
li delega el Ple del Consell Comarcal.

m) Qualsevol altres que no siguin reservades al Ple del 
Consell Comarcal.

Article 9 

Les competències del Ple són: 

a) Elegir el President d’acord amb l’article 12.2 d’aquesta 
Llei.

b) Establir l’organització del Consell Comarcal.

c) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

d) Exercir la iniciativa de modificació dels límits territo-
rials de la Cerdanya.

e) Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els 
comptes, autoritzar i disposar despeses i reconèixer obli-
gacions.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari 
d’acord amb el que estableix aquesta Llei.

g) Aprovar els plans que afectin el territori de la Cerda-
nya i que siguin de la seva competència.
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Títol 4. De les competències i del finançament 
del Consell Comarcal 

Article 17 

1. El Consell Comarcal exerceix les competències que li 
atribueix aquesta Llei i qualsevol altra llei del Parlament.

2. La Generalitat ha de cedir al Consell Comarcal com-
petències i serveis almenys sobre les matèries següents: 

a) Ensenyament.

b) Cultura.

c) Sanitat.

d) Serveis socials.

e) Ordenació del territori i urbanisme.

f) Consum i turisme.

g) Protecció, conservació i administració del seu patri-
moni històric i artístic.

h) Protecció de la natura, muntanya i vies forestals. Ges-
tió dels espais naturals.

i) Agricultura, ramaderia, pesca, caça i aprofitaments 
forestals.

j) Salvaments i extinció d’incendis.

k) Joventut.

l) Oci i temps lliure.

m) Esports.

n) Medi ambient.

o) Recollida i tractament de residus sòlids.

p) Salubritat pública.

q) Carreteres locals.

r) Transport interior de viatgers.

s) Artesania.

t) Justícia.

u) Oficina de treball.

v) Gestió i recaptació de tributs delegats.

w) Desenvolupament de les noves tecnologies.

x) Oficina d’Atenció Ciutadana.

3. Les competències esmentades en el punt 2 d’aquest ar-
ticle poden ésser plenes en la mesura que ho determinin 
les lleis del Parlament.

Article 18

1. Corresponen al Consell Comarcal les facultats que la 
legislació de la Generalitat reconegui a les comarques 
en relació amb les activitats i els serveis de competèn-
cia municipal, l’assistència als municipis i la cooperació 
amb aquests, la planificació territorial i les actuacions 
especials de muntanya.

2. El Consell Comarcal exerceix també les competències 
que li delega o li assigna l’Administració de la Generalitat 
d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.

Article 12 

1. El President és elegit pels Consellers Comarcals, entre 
ells, en la sessió constitutiva del Consell Comarcal.

2. Per a ésser elegit President, el candidat ha d’obtenir 
la majoria absoluta en la primera votació o la majoria 
simple en la segona. En cas d’empat, es procedeix a 
una tercera votació i si en aquesta es repeteix un altre 
cop l’empat, és elegit el candidat del partit, la coali-
ció, la federació o l’agrupació que hagi obtingut més 
Consellers Comarcals, i, si persisteix l’empat, és elegit 
el candidat del grup, la coalició, la federació o l’agru-
pació que hagi obtingut més vots en el conjunt de la 
Cerdanya.

Article 13 

1. El President cessa quan perd la confiança del Consell 
Comarcal.

2. La moció de censura ha d’anar acompanyada del nom 
del candidat i cal que sigui aprovada per la majoria abso-
luta dels Consellers Comarcals.

3. Pot ésser candidat al càrrec de President qualsevol 
dels Consellers.

Article 14 

L’elecció de la Comissió Especial de Comptes té lloc en 
la primera sessió després de la sessió constitutiva que ce-
lebra el Consell Comarcal, i així successivament després 
de cada renovació.

Article 15 

1. La durada del mandat dels membres del Consell Co-
marcal coincideix amb la de les corporacions munici-
pals. Un cop finalitzat el mandat, els membres del Con-
sell Comarcal continuen en funcions únicament per a 
l’administració ordinària fins a la presa de possessió de 
llurs successors. En cap cas no poden adoptar acords 
per als quals és legalment necessària una majoria qua-
lificada.

2. La pèrdua de la condició de regidor determina també 
la pèrdua de la condició de membre del Consell Co-
marcal.

3. Les condicions per a ésser elector i elegible i les cau-
ses d’incompatibilitat i intel·ligibilitat per a exercir els 
càrrecs de Conseller Comarcal i el càrrec de President 
són les que estableix la Llei Orgànica del Règim Electo-
ral General i, si escau, les establertes per la Llei Electo-
ral de Catalunya.

Article 16 

Realitzada l’elecció, la Junta Electoral competent ha de 
proclamar els membres del Consell Comarcal elegits, 
lliurar les credencials corresponents i remetre a la se-
cretaria del Consell Comarcal la certificació acreditativa 
corresponent. La composició del Consell Comarcal s’ha 
de fer pública als taulers d’anuncis dels municipis i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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l’Estat i de la legislació de la Generalitat reguladora de 
les finances locals.

Disposicions addicionals 

Primera 

El govern i l’administració de la Cerdanya es regeixen 
per aquesta Llei, per les normes complementàries que la 
despleguin i, en tot allò que no hi sigui regulat, per la 
legislació sobre l’organització territorial i el govern local 
de Catalunya.

Segona 

El Consell Comarcal pot sol·licitar a la Generalitat de 
Catalunya la delegació o la transferència de competènci-
es no assumides en aquesta Llei.

Tercera 

Les relacions de caràcter polític i administratiu entre el 
Consell Comarcal i la Generalitat de Catalunya es tenen 
per mitjà de la Subdirecció General d’Afers Interdeparta-
mentals del Departament de Presidència.

Quarta

En aquells casos en que la legislació exigeix donar publi-
citat de disposicions i actuacions del Consell Comarcal, 
i per tal de possibilitar una simplificació en els instru-
ments de la publicitat normativa existent, es substituirà 
la publicació en el Butlletí Provincial de Girona i en el 
de Lleida per una única publicació en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Quinta

La Generalitat instarà al Govern de l’Estat Espanyol que 
es desenvolupin els mecanismes adients per tal de resol-
dre les disfuncions provocades per la divisió provincial 
que afecta a la comarca de la Cerdanya.

Disposicions transitòries 

Primera

La Comissió Govern de la Generalitat-Consell Comarcal 
a què es refereix l’article 21 ha de constituir-se en el ter-
mini de tres mesos a partir de l’aprovació d’aquesta Llei.

Segona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Diari Oficial de Generalitat de Catalunya 
(DOGC), i aquells preceptes el compliment dels quals 
exigeix la realització de despesa a càrrec dels Pressupos-
tos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’en-
trada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a 
l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’en-
trada en vigor d’aquesta llei.

Article 19 

1. El Consell Comarcal de la Cerdanya, a més dels recur-
sos que fixen els articles 20 i 21, es finança amb: 

a) Ingressos de dret privat.

b) Taxes per la prestació de serveis i la realització d’acti-
vitats de la seva competència.

c) Contribucions especials per l’execució d’obres o per 
l’establiment, l’ampliació i la millora dels serveis de la 
seva competència.

d) Participacions en impostos de l’Estat i de la Generali-
tat establertes a favor de les entitats comarcals.

e) Subvencions i altres ingressos de dret públic.

f) Ingressos procedents d’operacions de crèdit.

g) Ingressos que es derivin dels acords de cooperació es-
tablerts amb la Generalitat.

h) Multes.

i) Altres que es puguin establir.

2. També corresponen al Consell Comarcal participa-
cions en els ingressos provincials de les competències 
assumides de les Diputacions.

3. Integren també les finances del Consell Comarcal 
les aportacions per serveis delegats pels municipis de la 
Cerdanya.

Article 20 

1. El Pressupost de la Generalitat ha d’incloure espe-
cíficament les quantitats que resultin dels acords de la 
Comissió Govern de la Generalitat-Consell Comarcal 
establerta per l’article 21 sobre valoració de les compe-
tències transferides.

2. La Llei de Pressupostos de la Generalitat ha d’establir 
els percentatges de participació a favor del Consell Co-
marcal en el Fons de Cooperació Local de Catalunya.

Article 21 

1. Es crea la Comissió Govern de la Generalitat-Consell 
Comarcal perquè, d’acord amb el que disposa aquesta 
Llei, determini l’atribució i el traspàs de competències 
i serveis, i en valori la dotació econòmica corresponent. 
En l’anàlisi de les valoracions dels serveis traspassats 
s’han de tenir en compte tant els costos directes i indi-
rectes com els d’inversió que corresponguin.

2. Aquesta Comissió és formada per cinc representants 
del Consell Comarcal i cinc representants del Govern de 
la Generalitat, entre els quals hi ha el titular de la Con-
selleria de Governació i Administracions Públiques, que 
presideix i convoca les sessions, les quals han de tenir 
lloc almenys dues vegades l’any.

3. La Comissió elabora propostes de convenis i acords de 
cooperació respecte als serveis no traspassats.

Article 22 

En tots els altres aspectes relatius al règim de finança-
ment pressupostari, d’intervenció i de comptabilitat, 
s’apliquen les normes generals de la legislació bàsica de 
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portar a terme d’acord amb el que estableix l’article 141 
de la Constitució.

La Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries, regula la ve-
gueria, com a divisió territorial en que s’organitzen els 
serveis de la Generalitat i com a àmbit territorial especí-
fic per l’exercici del govern intermunicipal de cooperació 
local.

El Títol II de la Llei 30/2010 estableix la divisió en ve-
gueries i determina el seu àmbit territorial i alhora esta-
bleix la legitimació i el procediment per la creació mo-
dificació i supressió de vegueries, establint-se en l’article 
5, apartat 2 el procediment de creació i modificació a 
proposta del Parlament.

En l’article 9 d’aquest mateix text legal, s’especifica 
l’àmbit territorial de les demarcacions veguerials esta-
blint-ne set: Alt Pirineu, Barcelona, Catalunya Central, 
Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

La Disposició Transitòria Primera, disposa que després 
de la celebració de les eleccions municipals previstes per 
al 22 de maig de 2011 es procedirà a la constitució dels 
Consells de Vegueria de Barcelona, de Girona, de Llei-
da i de Tarragona fent coincidir la seva circumscripció 
territorial amb la de les vigents províncies de Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona.

Finalment, la Disposició Final Segona, disposa que el 
Govern de la Generalitat presentarà al Parlament de Ca-
talunya, les iniciatives legislatives que puguin esser ne-
cessàries, incloses les relatives a l’establiment del règim 
electoral de la vegueria, per tal d’adequar-lo al l’àmbit 
territorial que determina aquesta llei i, així, completar el 
desplegament de l’organització territorial establerta.

Exposició de motius

La divisió territorial de Catalunya ha de respondre, no 
només als àmbits territorials geogràfics naturals i his-
tòrics sino als àmbits de sentiment de pertinença de la 
població configurats pel pas del temps.

El Penedès és una comarca geogràfica natural d’acord 
amb el que durant segles d’història han remarcat els es-
tudis geogràfics i així ho sent la població actualment, fet 
que ha motivat, des de l’aprovació de l’Estatut de Cata-
lunya i la Llei de vegueries moviments socials reivindi-
cant-ne la seva creació.

Havent-se aprovat per Acord de Govern de la Generalitat 
la modificació de la Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegue-
ries, pel que fa a la Disposició Transitòria Primera, en el 
sentit de que la constitució dels Consells de Vegueries 
es produeixin un cop hagin estat aprovades les modifi-
cacions de les normatives estatals a la que es refereix la 
Disposició Final Segona, aquest Grup Parlamentari con-
sidera la idoneïtat de que en aquests moments es presenti 
aquesta Proposició de Llei de creació del Penedès com 
a vegueria.

La proposició vol consolidar el reconeixement de la rea-
litat i singularitat territorial del Penedès que es va iniciar 
amb l’aprovació de a Llei 23/2010, de 23 de juliol, propo-
sada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, per 
la qual es va fixar l’àmbit de planificació territorial del 

Disposicions finals 

Primera 

S’autoritza el Govern de la Generalitat de Catalunya 
perquè dicti les disposicions necessàries per al desple-
gament, l’execució i el compliment d’aquesta Llei i unifi-
qui, en l’àmbit de la comarca de la Cerdanya, els Serveis 
Territorials dels diferents departaments per tal d’evitar 
duplicitat d’actuacions.

Antecedents de la Proposició de llei

– Avaluació de l’impacte social, econòmic, jurídic i pres-
supostari de les mesures proposades.

– Estudi econòmic i pressupostari.

– Certificat acreditatiu dels acords corresponents, amb 
indicació expressa dels quòrums de presència i decisió.

N. de la R.: Els antecedents de la Proposició de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Proposició de llei de creació del Penedès 
com a vegueria
Tram. 202-00051/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 12585 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Pere Regull i Riba, di-
putat, Marta Llorens i Garcia, diputada, Gerard M. Fi-
gueras i Albà, diputat, Jaume Domingo i Planas, diputat, 
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 100.b del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posició de llei següent: 

Proposició de llei de creació del Penedès com a 
vegueria

Antecedents

L’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que l’orga-
nització territorial bàsica de Catalunya s’estructura en 
municipis i vegueries.

Les vegueries venen regulades a la Secció Tercera de 
l’Estatut, articles 90 i 91.

L’article 91, apartat 4 de l’Estatut estableix que la cre-
ació, la modificació i la supressió, i també el desplega-
ment del règim jurídic de les vegueries, son regulades 
per llei del Parlament.

També s’estableix en aquest mateix article 91, apartat 4 
que l’alteració dels límits provincials, si s’escau, s’ha de 
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D’acord al que estableix l’article 5, apartat 2 de la Llei 
30/2010, s’acompanya com a annex: 

– Memòria dels motius que ho justifiquen.

– Viabilitat econòmica i d’impacte geogràfic, demogrà-
fic, econòmic i social de la iniciativa.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Marta Llo-
rens i Garcia, Pere Regull i Riba, Gerard M. Figueras i 
Albà, Jaume Domingo i Planas, diputada i diputats del 
GP de CiU

Annex

Proposició de llei de creació del Penedès com a 
vegueria

Memòria dels motius que ho justifiquen

El Penedès és una comarca geogràfica natural d’acord 
amb el que durant segles d’història han remarcat els es-
tudis geogràfics.

Històricament podem veure el gran arrelament que té en 
el territori i la població l’àmbit del Penedès.

Els límits de la Vegueria de Vilafranca es coneixen ben 
definits des de l’any 1304, i constituïen el que avui conei-
xem com a comarques del Penedès (Alt Penedès, Baix 
Penedès i Garraf) a més d’altres poblacions de l’entorn, 
de manera que en el seu extrem sud-occidental arribava 
fins a les portes de Tarragona, i en la que quedava igual-
ment inclosa la vila d’Igualada i la seva rodalia.

Els límits de la Vegueria de Vilafranca no es van man-
tenir invariables durant els seus quatre segles d’existèn-
cia (1304-1716), de manera que algunes poblacions van 
quedar a la Vegueria de Cervera o a la de Montblanc, 
mentre que en data incerta es va crear la sots-vegueria 
d’Igualada, possiblement abans del segle xv.

Com a resultat de la guerra de Successió, a partir del 
1716, la figura del veguer va ser substituïda per la del 
corregidor, però el Corregiment de Vilafranca va patir 
una significativa retallada en profit de Tarragona amb 
la pèrdua de les poblacions d’Altafulla, Torredembarra, 
Clarà, Creixell, Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la 
Geltrú i la Riera i la Quadra de Santes Creus, però tota 
l’antiga sots-vegueria d’Igualada li va ser incorporada.

La divisió provincial es va aplicar el 1833 i va suposar el 
trencament de la unitat secular del Penedès al partir-lo 
en dues meitats per la línia de divisió entre Barcelona i 
Tarragona. Amb les províncies es crearen també els Par-
tits Judicials.

La Divisió Territorial de Catalunya impulsada per la 
Generalitat el 1936 va suposar una nova configuració de 
termes municipals, de forma que Aiguamúrcia, Masllo-
renç i Montferri van passar a l’Alt Camp, mentre que Sa-
lomó, Bonastre, Roda de Berà, Creixell, Torredembarra, 
Altafulla, la Riera del Gaià, la Nou del Gaià i la Pobla de 
Montornès van ser passats al Tarragonès.

La divisió provincial no va afectar la jurisdicció religi-
osa i els límits dels bisbats de Barcelona i de Tarragona 

Penedès i que va ser aprovada per unanimitat de tots els 
grups parlamentaris de la Cambra.

L’Acord de Govern dona plena justificació a presentar, 
acte seguit, aquesta proposició de llei, i possibilitar que 
a través d’aquesta Cambra es pugui endegar un procés 
de reconeixement definitiu de la singularitat geogràfi-
ca, històrica i econòmica del Penedès amb la creació de 
la demarcació veguerial del Penedès com expressió de 
la voluntat popular majoritàriament manifestada.

L’Acord de Govern, posposant la constitució de tots els 
Consells de Vegueria a la modificació de la normativa 
estatal prevista a la Disposició Final Segona de la Llei 
30/2010, possibilitarà un procés homogeni de constitució 
de les mateixes en tot el territori català i que la incorpo-
ració de la demarcació veguerial del Penedès a la nova 
estructuració territorial sigui des del primer moment i en 
plena igualtat que la resta de demarcacions veguerials.

L’Acord de Govern, possibilita alhora abordar també el 
debat de les competències i finançament de les vegue-
ries.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent: 

Proposició de llei

– Modificació dels apartats b), c) i f) de l’article 9, de la 
Llei 30/2010, que passen a tenir el següent redactat: 

b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els 
municipis integrats en les comarques del Baix Llobre-
gat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el 
Vallès Oriental.

c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central com-
prèn els municipis integrats en les comarques del Bages, 
el Berguedà, Osona, el Solsonès i els set municipis de 
l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de 
Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueio-
les i Sant Pere Sallavinera.

f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona com-
prèn els municipis integrats en les comarques de l’Alt 
Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i 
el Tarragonès.

– Addició d’un apartat h) a l’article 9, de la Llei 30/2010 
amb el següent redactat: 

h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn els 
municipis corresponents a les comarques de l’Alt Pene-
dès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat, en aquest 
cas, dels set municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge 
de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, 
Pujalt, Sant Martí Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera.

Afectacions pressupostàries

La proposició de llei de modificació de la Llei 30/2010, 
de 3 d’agost, de vegueries no implica un augment de crè-
dits o una disminució d’ingressos per al pressent exercici 
pressupostari.

Requeriments de l’article 5, apartat 2, de la llei de ve-
gueries
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Amb la proposició de Llei de creació del Penedès com 
a vegueria es proposa modificar l’article 9 de la Llei 
30/2010 en els termes següents: 

– Modificació dels apartats b), c) i f) de l’article 9, que 
passen a tenir el següent redactat: 

b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els 
municipis integrats en les comarques del Baix Llobre-
gat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el 
Vallès Oriental.

c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central com-
prèn els municipis integrats en les comarques del Bages, 
el Berguedà, Osona, el Solsonès i els set municipis de 
l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de 
Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueio-
les i Sant Pere Sallavinera.

f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona com-
prèn els municipis integrats en les comarques de l’Alt 
Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i 
el Tarragonès.

– Addició d’un apartat h) a l’article 9, amb el següent 
redactat: 

h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn els 
municipis corresponents a les comarques de l’Alt Pene-
dès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat, en aquest 
cas, dels set municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge 
de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, 
Pujalt, Sant Martí Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera.

L’Acord de Govern de la Generalitat de modificació de la 
Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries, pel que fa a la 
Disposició Transitòria Primera, facilita, per idoneïtat del 
moment, que es presenti aquesta Proposició de Llei de 
creació del Penedès com a vegueria.

Una proposició que vol consolidar el reconeixement de 
la realitat i singularitat territorial del Penedès que ja es 
va iniciar amb l’aprovació de la Llei 23/2010, de 23 de 
juliol, proposada pel Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, per la qual es va fixar l’àmbit de planificació 
territorial del Penedès i que va ser aprovada per unani-
mitat de tots els grups parlamentaris de la Cambra.

La proposició de llei contempla que a través d’aquesta 
Cambra s’aprovi definitivament la singularitat geogràfi-
ca, històrica i econòmica del Penedès amb la creació de 
la demarcació veguerial del Penedès com expressió de la 
voluntat popular majoritàriament manifestada i des del 
primer moment, en plena igualtat que la resta de demar-
cacions veguerials.

Viabilitat econòmica i d’impacte geogràfic, 
demogràfic, econòmic i social de la iniciativa

Algunes dades sobre la realitat actual i la viabilitat eco-
nòmica i social amb la creació del Penedès com a ve-
gueria: 

– Una millor gestió administrativa: incrementant els 
llocs de treball dins de la vegueria i els centres d’educa-
ció superiors tot disminuint desplaçaments innecessaris 
cap a fora.

– Canviar les mercaderies estivades al port de Vilanova, 
reduint les de Gross Tonatge i augmentant les manufac-

es van mantenir fins que pel Concordat del 1957 es van 
adaptar als límits provincial i l’arxiprestat del Vendrell 
es transferí a la diòcesi de Tarragona.

Aquests antecedents històrics posen la necessitat d’ade-
quar la divisió territorial de Catalunya no només als 
àmbits territorials geogràfics naturals i històrics sino als 
àmbits de sentiment de pertinença de la població confi-
gurats en els pas del temps.

Un sentiment que s’ha posat de manifest amb les múl-
tiple mobilitzacions i reclamacions de la creació de la 
vegueria del Penedès i que el Parlament de Catalunya no 
n’ha d’esser aliè.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que l’orga-
nització territorial bàsica de Catalunya s’estructura en 
municipis i vegueries. En el seu article 91, apartat 4 s’es-
tableix que la creació, la modificació i la supressió de les 
vegueries, son regulades per llei del Parlament.

La Llei 30/2010, de 3 d’agost, de vegueries, regula la ve-
gueria, com a divisió territorial i com a àmbit territorial 
específic per l’exercici del govern intermunicipal de co-
operació local.

En l’article 9 d’aquest mateix text legal, s’especifica 
l’àmbit territorial de les demarcacions veguerials esta-
blint-ne set: Alt Pirineu, Barcelona, Catalunya Central, 
Girona, Lleida, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

«Article 9 - Demarcacions veguerials

L’àmbit territorial de cadascuna de les demarcacions ve-
guerials en què la Generalitat organitza els seus serveis 
és el següent: 

a) La demarcació veguerial de l’Alt Pirineu comprèn els 
municipis integrats en les comarques de l’Alta Ribagor-
ça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars 
Sobirà.

b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els 
municipis integrats en les comarques de l’Alt Penedès, el 
Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el 
Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central com-
prèn els municipis integrats en les comarques de l’Anoia, 
el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

d) La demarcació veguerial de Girona comprèn els mu-
nicipis integrats en les comarques de l’Alt Empordà, el 
Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Es-
tany, el Ripollès i la Selva.

e) La demarcació veguerial de Lleida comprèn els mu-
nicipis integrats en les comarques de les Garrigues, la 
Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.

f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona com-
prèn els municipis integrats en les comarques de l’Alt 
Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Bar-
berà, el Priorat i el Tarragonès.

g) La demarcació veguerial de les Terres de l’Ebre com-
prèn els municipis integrats en les comarques del Baix 
Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.»
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a designar un membre del 
Consell Social de la Universitat de Lleida
Tram. 284-00003/09

Proposta de candidats
Reg. 13618 / Admissió a tràmit: 27.05.2011

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 13618)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 157 del Reglament del Parlament comunica la can-
didatura del Sr. Josep Gabarró i Rivelles, com a membre 
del Consell Social de la Universitat de Lleida per a la 
sessió del Ple del dia 1 de juny de 2011. S’adjunta el cur-
rículum corresponent.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2011

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

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

Procediment per a designar una terna per 
al nomenament d’un magistrat o magistra-
da del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya
Tram. 284-00048/08

Proposta de candidats
Reg. 13617 / Admissió a tràmit: 27.05.2011

Proposta de candidats presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 13617)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix 
l’article 157 del Reglament del Parlament proposa els 
següents candidats per a designar una terna per al no-
menament d’un magistrat o magistrada del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya a la sessió plenària 
de l’1 de juny de 2011. S’adjunten els currículums cor-
responents.

– Sra. Esther Arroyo Amayuelas

turades-containeritzades amb més alt valor afegit, més 
pròpies d’un port d’aquestes dimensions.

– Fer i adaptar infraestructures per a servir el territori i 
no tan sols patint-ne el seu pas (obrint entrades i sortides 
a les autopistes ja construïdes, millorant i obrint estaci-
ons de tren, interconnectant els territoris amb xarxes de 
fibra òptica de transmissió massiva de dades, intercon-
nectant els territoris amb xarxes de transport públic de 
mercaderies i de persones).

– Fomentar una distribució equilibrada del creixement 
per tal d’assolir uns nivells de renda adequats en tot el 
territori.

– Promoure un creixement ordenat des del punt de vista 
de les implantacions sobre el territori per tal de promou-
re una major eficàcia de les activitats econòmiques i una 
millor qualitat de vida.

– Afavorir el creixement econòmic del Penedès i lluitar 
contra l’atur.

– Els desplaçaments del lloc de residència al de treball 
donen resultats negatius molt alts en les quatre comar-
ques i posen de manifest que els desplaçaments majo-
ritaris per a anar al lloc de treball es realitzen de dins a 
fora de la vegueria, pel dèficit intern de llocs de treball.

– Igualment, en educació, hi ha altes taxes negatives de-
gudes als desplaçaments del lloc de residència al centre 
docent en les quatre comarques, tot evidenciant un dèfi-
cit de centres d’ensenyament superior, que obliga a fer 
desplaçaments fora de la vegueria per a realitzar aquest 
tipus de formació.

– La població resultant de la vegueria del Penedès seria 
superior a l’actual província de Lleida.

– Les dades dels moviments dels vaixells de mercaderies 
del principal port del Penedès, el de Vilanova, el 2004 
són molt significatives: 

• Transport de passatgers quasi inexistent.

• No hi ha comerç de cabotatge (rutes mercantils fixes).

• Pel que fa a les mercaderies estimades: 43.189 min-
ses tones embarcades i 135.838 tones desembarcades, 
la gran majoria de Gross Tonatge (granel), material no 
manufacturat i de poc valor afegit, amb paritat entre el 
comerç amb destí dins la Unió Europea i fora.

• L’únic sistema de transport de mercaderies dins de la 
vegueria, i l’àmpliament majoritari cap enfora, és el ro-
dat per carretera, el més ineficient. És evident la falta de 
connexions (per donar servei) a les grans infraestructu-
res que travessen el territori, com autopistes, xarxa de 
tren, xarxa de dades, etc.
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ampliï la convocatòria, amb base anual, del Pla d’ajuts, 
per al període 2011 - 2013, tot garantint com a mínim 
les dotacions pressupostàries de la convocatòria anterior 
2008 - 2010, que permeti el compliment dels objectius 
del Pla d’iniciatives de Dinamització comarcal (IDC) de 
les Terres de l’Ebre.»

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

Esmenes presentades
Reg. 12321 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEF, 05.05.2011

Esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió 
(reg. 12321)

Apartat 2

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

«2. Traslladar al govern espanyol la necessitat d’estudiar 
la viabilitat de l’establiment d’un impost a transaccions 
financeres, com a conseqüència de l’aprovació al parla-
ment europeu el 8 de març de 2011 del document Podi-
mata Report en Innovative Financing (punt 16).»

Proposta de resolució sobre la transforma-
ció en institut escola de l’Escola Gavà Mar, 
de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00304/09

Esmenes presentades
Reg. 13275 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13275)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a executar, en un termini no superior a 3 mesos, 
l’acceptació del sòl cedit per l’Ajuntament per tal d’ini-
ciar els tràmits necessaris per tirar endavant el projecte 
constructiu que permeti transformar l’escola Gavà-Mar 
en Institut Escola.»

– Sr. Salvador Capdevila i Bas

– Sr. Pedro del Pozo Carrascosa

Palau del Parlament, 27 de maig de 2011

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

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 12319 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEF, 05.05.2011

Esmenes presentades pel G. P. de Convergència i Unió 
(reg. 12319)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a plantejar 
davant del Govern de l’estat, l’oportunitat de revisió del 
règim d’incompatibilitats de les societats de taxació pel 
que fa a la garantia d’independència de la seva actuació.»

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

Esmenes presentades
Reg. 12283 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEF, 05.05.2011

Esmenes presentades pel G. P. Socialista (reg. 12283)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a que davant la situació de crisi econòmica que 
pateixen les Terres de l’Ebre, agreujada darrerament, 



30 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 76

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 26

Proposta de resolució sobre les activitats 
de naturalesa política als casals de la gent 
gran
Tram. 250-00320/09

Esmenes presentades
Reg. 13534 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13534)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a seguir complint i aplicant la nor-
mativa vigent sobre els estatuts dels casals de gent gran 
aprovats pel Decret 180/1997, de 22 de juliol, i modificats 
pel Decret 140/2000, de 3 d’abril, pel qual es reforma 
l’article 12 en relació amb la realització d’actes de natu-
ralesa política en els casals de gent gran de titularitat de 
la Generalitat de Catalunya com a garantia de participa-
ció i pluralitat política.»

Proposta de resolució sobre la restauració 
de la Casa Puig i Cadafalch, d’Argentona 
(Maresme)
Tram. 250-00354/09

Esmenes presentades
Reg. 13531 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13531)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Continuar vetllant pels requeriments fets a la propie-
tat de la casa de Puig i Cadafalch a la plaça de Vendre 
d’Argentona, pel seu caràcter de Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN).

2. Pel cas de que es desatengui el darrer requeriment 
efectuat, incoar un expedient sancionador a la propietat 
per incompliment dels deures de preservació i manteni-
ment de béns culturals d’interès nacional, infracció tipifi-
cada com a greu per l’article 71.3.c de la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del patrimoni cultural català.

3. Donar suport tècnic i assessorament, tant a l’Ajunta-
ment d’Argentona com a la propietat, respecte de les ac-
tuacions més prioritàries a emprendre per salvaguardar 

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 45/VIII, sobre l’aplicació de la 
legislació en matèria de persones en situa-
ció de dependència
Tram. 250-00309/09

Esmenes presentades
Reg. 13532 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13532)

1 Esmena núm. 1
De modificació

G. P. de Convergència i Unió (1)

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a 
convocar la comissió mixta tal i com marca l’ordre 
ASC/304/2009 que es deriva de la Moció 45/VIII»

Proposta de resolució sobre el calendari de 
les obres previstes als equipaments cívics 
de la xarxa de la Generalitat
Tram. 250-00319/09

Esmenes presentades
Reg. 13533 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 26.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13533)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir com a prioritat, en funció de les dispo-
nibilitats pressupostàries que es destinin a inversions, les 
actuacions dirigides a conservar i millorar els equipa-
ments actuals, tenint en compte les inversions proposades 
a les auditories que ja s’han dut a terme i les que es facin 
en el futur.»
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Proposta de resolució sobre la consolidació 
del pressupost del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística per a cobrir la demanda 
de cursos de català
Tram. 250-00359/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
centre d’atenció primària al barri de Gavà 
Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00360/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte del nou centre d’atenció primària 
del barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
Tram. 250-00361/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

el bé, així com informar-los de les línies d’ajut establer-
tes, a les quals es poden acollir, per restaurar-lo i evitar 
la seva degradació.»

Proposta de resolució sobre l’eliminació del 
requisit del límit d’edat per a l’accés al Cos 
de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00357/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
òrgan de representació política al Baix Llo-
bregat com a canal de comunicació amb el 
Govern
Tram. 250-00358/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret 309/2011, pel qual es regula el 
Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Re-
forma de l’Administració
Tram. 250-00364/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres per a l’accessibilitat de l’estació de 
metro de Virrei Amat
Tram. 250-00365/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la transforma-
ció de la base de muntatge i manteniment 
de Vilafranca en una estació per a trens d’al-
ta velocitat
Tram. 250-00366/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres d’ampliació de l’Escola Olga Xirinacs, 
de Tarragona
Tram. 250-00362/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la inclusió del 
llentiscle al Catàleg de flora amenaçada de 
Catalunya
Tram. 250-00363/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un districte únic als efectes d’elecció del 
centre escolar en el procés de matriculació
Tram. 250-00369/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la reclamació 
al Govern de l’Estat de la redacció dels pro-
jectes i l’execució del cobriment parcial de 
la carretera B-20 a Santa Coloma de Grame-
net, entre el riu Besòs i el Parc Europa
Tram. 250-00370/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un sistema de devolució del bitllet dels 
transports públics en els casos d’irregulari-
tats en el servei
Tram. 250-00371/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
de descomptes en les tarifes dels autobu-
sos interurbans als usuaris discapacitats
Tram. 250-00367/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la dotació de 
mitjans a les agrupacions de defensa fores-
tal del Maresme per a la prevenció i la lluita 
contra els incendis forestals
Tram. 250-00368/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Proposta de resolució sobre la garantia de 
la recepció del senyal de la TDT a les co-
marques de la Ribagorça, el Solsonès, el 
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, les Garri-
gues i la Segarra
Tram. 250-00374/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la reimplan-
tació dels estudis de batxillerat a l’Institut 
Rambla Prim, de Barcelona
Tram. 250-00375/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre el reinici de les 
obres de construcció de l’Institut de Roda 
de Barà (Tarragonès)
Tram. 250-00376/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la publicitat de 
les dades sobre la contaminació radioactiva
Tram. 250-00372/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la col·laboració 
amb les instàncies judicials en els casos de 
delictes ambientals
Tram. 250-00373/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Proposta de resolució sobre l’assumpció pel 
Departament d’Interior de l’Acord amb les 
organitzacions sindicals del Cos de Mossos 
d’Esquadra relatiu a la regulació de la sego-
na activitat i la integració laboral del perso-
nal amb invalidesa permanent
Tram. 250-00379/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’eix de La Con-
reria, a la carretera B-500, entre Mollet del 
Vallès i Badalona
Tram. 250-00380/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre el Pla territorial 
sectorial d’habitatge
Tram. 250-00381/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la licitació de 
les obres de construcció de la Residència i 
Centre de Dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00377/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la resposta a 
les necessitats educatives de Castellar del 
Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00378/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Proposta de resolució sobre el Grup MIFAS
Tram. 250-00384/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de l’apartat IV.2.e de la Resolució 671/VII, 
relativa al món agrari
Tram. 250-00385/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
dels ajuts del Pla de concentració, intercoo-
peració i modernització de cooperatives per 
al 2011
Tram. 250-00386/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre el tancament i 
el desmantellament de la central tèrmica de 
Cubelles (Garraf)
Tram. 250-00382/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres d’ampliació de l’Escola Lola Anglada, 
de Badalona (Barcelonès)
Tram. 250-00383/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Proposta de resolució sobre l’excepció a la 
prohibició de circular els caps de setmana i 
els festius per als camions de transport de 
raïm o most durant el període de la verema
Tram. 250-00389/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la represa dels 
tràmits per a la construcció del nou Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya al 
Baix Camp i al Montsià
Tram. 250-00390/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre el soterrament 
de les vies del tren a l’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelonès)
Tram. 250-00391/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels compromisos entre la Generalitat i Ha-
bitatge Municipal de Sabadell, SA
Tram. 250-00387/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de les àrees de descans de les autopistes
Tram. 250-00388/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de Cacaolat a Catalunya
Tram. 250-00394/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’aplicació del 
Decret 164/2010, de regulació dels habitat-
ges d’ús turístic
Tram. 250-00395/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
pacte nacional per a la inclusió social i l’era-
dicació de la pobresa
Tram. 250-00396/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre el millorament 
de la línia de tren entre Figueres, Portbou i 
Cervera de la Marenda, al Rosselló
Tram. 250-00392/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la designació 
de l’Hospital Parc Taulí, de Sabadell (Vallès 
Occidental), per al desplegament del Pla in-
tegral d’atenció en salut mental
Tram. 250-00393/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la constitució 
de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball 
i el desenvolupament del Cos de Subinspec-
tors de Seguretat i Salut en el Treball
Tram. 250-00406/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències als centres d’atenció 
primària de Breda, Hostalric i Anglès (Selva)
Tram. 250-00407/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de la Llei 11/2010, de l’Agència Catala-
na d’Inspecció de Treball
Tram. 250-00410/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la destinació 
de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant 
Quintí de Mediona (Alt Penedès) a l’Agrupa-
ció de Defensa Forestal de l’Alt Penedès
Tram. 250-00411/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de prolongació dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya a Terrassa 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00412/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre el conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural i l’Ajuntament de Castelló d’Empúri-
es (Alt Empordà) per a traslladar el fons del 
Centre de Documentació del Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà a la biblioteca 
de Castelló d’Empúries
Tram. 250-00408/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment de 
la freqüència de pas dels autobusos de la 
línia L1172 entre Sant Quintí de Mediona i Vi-
lafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00409/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Proposta de resolució sobre la creació el 
2011 de l’oficina de la víctima d’accidents de 
trànsit prevista pel Pla de seguretat viària 
2011-2013
Tram. 250-00415/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la incorpora-
ció de nous pediatres al CAP La Farigola de 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 250-00416/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la posició del 
conjunt monumental del Turó de la Seu Ve-
lla de Lleida en la llista de béns susceptibles 
d’ésser declarats patrimoni mundial
Tram. 250-00417/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Cultura i Llengua.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’adquisició i 
l’inici de les obres per a implantar un nou 
accelerador lineal d’electrons a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
Tram. 250-00413/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’obertura 
d’una oficina de treball de la Generalitat al 
districte de Sants-Montjuïc de Barcelona
Tram. 250-00414/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
trens entre Barcelona i Lleida per la línia de 
Manresa
Tram. 250-00420/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de l’accés ferroviari a la terminal T1 
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00421/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de l’Escola del Bosc 
de la Pabordia, de Girona
Tram. 250-00422/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’agilitació de 
les sol·licituds d’obertura de les noves ofici-
nes de farmàcia de l’Àrea Bàsica de Salut 
Tarragona 4
Tram. 250-00418/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la restitució de 
la carretera BP-2427, en l’accés a l’autopista 
AP-7 a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), 
a l’estat anterior a les obres de reordenació 
del sistema de peatges a Martorell
Tram. 250-00419/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Proposta de resolució sobre l’execució del 
projecte de construcció de la seu del Cos 
dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00425/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció d’una escola d’adults 
a Girona
Tram. 250-00426/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la creació d’un 
pla educatiu d’entorn al barri del Pont Major, 
de Girona
Tram. 250-00427/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres d’ampliació del CAP Montilivi, de Gi-
rona, el 2011
Tram. 250-00423/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’increment 
dels efectius del Cos dels Mossos d’Esqua-
dra a Girona
Tram. 250-00424/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de la nova Escola Pe-
ricot, de Girona, a la zona de Montilivi
Tram. 250-00430/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre la mediació 
amb Piaggio perquè reconsideri la decisió 
de tancar la planta de Martorelles (Vallès 
Oriental) i sobre el sector de la motocicleta 
a Catalunya
Tram. 250-00431/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre el pagament 
de la subvenció per al pavelló poliesportiu 
d’Arenys de Munt (Maresme)
Tram. 250-00433/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció d’una escola a la Zo-
na 2, de Girona, i d’un institut al sector de 
Pa lau, de Girona
Tram. 250-00428/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’enderroca-
ment de l’edifici antic de l’Escola Pericot, de 
Girona
Tram. 250-00429/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 9/IX i sobre les gestions per a 
mantenir la producció d’Ossa Motor a Ca-
talunya
Tram. 250-00436/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12495 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Parlament de Catalunya va aprovar el passat 24 de 
març una moció que instava el Govern de la Generalitat 
a elaborar un pla de xoc de suport al sector de la motoci-
cleta per evitar el desmantellament d’aquesta indústria a 
Catalunya i a activar tots els instruments definits per la 
Llei de política industrial i pel Pla de política industrial 
de Catalunya 2010-2020, i també les mesures que con-
té l’Acord estratègic 2008-2011 pel que fa a la indústria, 
especialment totes les actuacions referents a política in-
dustrial, prevenció de deslocalitzacions, plans socials o 
recerca i desenvolupament (R+D).

Catalunya és un país ple d’iniciatives emprenedores que 
generen molt valor afegit, tenen gran vocació per la in-
ternacionalització i creen llocs de treball de qualitat. 
Aquest tipus d’iniciatives han de tenir el suport priorita-
ri de les administracions públiques catalanes, tant en el 
seu naixement com durant la seva consolidació, perquè 
sintetitzen i generen la llavor de les virtuts de la trans-
formació del model productiu cap al qual volen transitar 
com a país des del consens de la totalitat de les forces 
polítiques i socials.

En aquest sentit, a Catalunya destaquen iniciatives com 
l’empresa Ossa Motor. Es tracta d’una companyia cata-
lana històrica, gairebé centenària, i coneguda a nivell 
mundial, que després de la seva pràctica desaparició 
l’any 1982, ha pogut conèixer la seva reaparició en el 
mercat de la moto de trial i enduro, gràcies a l’esforç 
d’una iniciativa emprenedora que ha comptat, no només 
amb mecànics i treballadors qualificats per a la fabrica-
ció, sinó també amb enginyers amb experiència per a ge-
nerar un producte dinàmic, innovador i de qualitat que li 
permet ser competitiu en un mercat molt especialitzat i 
internacionalitzat.

L’actual situació econòmica ha generat en aquesta com-
panyia catalana, com en moltes altres, dificultats de tre-
soreria que dificulten la seva continuïtat per qüestions 
financeres a la vegada que la seva viabilitat productiva 
sembla garantida per l’augment de comandes aconseguit 
en l’últim any 2010 i la capacitat innovadora que li per-
met continuar oferint nous productes tecnològicament 

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre el desplega-
ment de la Llei 24/2009, del Síndic de Greu-
ges, i sobre la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb el Govern de l’Estat que 
permeti al Síndic de Greuges complir les se-
ves funcions en espais de titularitat estatal
Tram. 250-00434/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres del tractament terciari de les ai-
gües residuals de l’estació depuradora de 
l’Alt Maresme
Tram. 250-00435/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 31.05.2011 al 08.06.2011).

Finiment del termini: 09.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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Exposició de motius

La violència masclista és una de les xacres socials més 
greus que pateix la societat catalana. L’any 2010 van mo-
rir quinze dones i dos menors per violència masclista en 
l’àmbit de la parella i es van realitzar quasi tretze mil 
denúncies.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix, en l’article 
19.1, que totes les dones tenen dret al lliure desenvolu-
pament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure 
amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, 
maltractaments i de tota mena de discriminació. Així 
mateix, l’article 41.3 determina que les polítiques públi-
ques han de garantir que s’afrontin de manera integral 
totes les formes de violència contra les dones i els actes 
de caràcter sexista i discriminatori. I, per altra banda, 
l’article 153 disposa que correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva de la regulació de les mesures i 
els instruments per a la sensibilització sobre la violèn-
cia de gènere i per a detectar-la i prevenir-la, i també la 
regulació dels serveis i recursos propis destinats a acon-
seguir una protecció integral de les dones que han patit o 
pateixen aquest tipus de violència.

La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista preveu, la creació de la 
Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones 
en situació de violència masclista, que és el conjunt coor-
dinat de recursos i serveis públics de caràcter gratuït per 
a l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la 
reparació de les dones que han patit o pateixen violència 
masclista. Entre aquests serveis, l’article 56 de l’esmen-
tada llei, estableix els serveis d’informació i atenció a 
les dones (SIAD), com a serveis d’informació, assesso-
rament, primera atenció i acompanyament amb relació a 
l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits rela-
cionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar 
destinat a totes les dones, especialment les que pateixen 
situacions de violència masclista.

L’article 83 de Llei del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista, atorga als municipis la competència per 
a crear, programar, prestar i gestionar els serveis d’infor-
mació i atenció a les dones, establint que els municipis 
amb una població inferior a 20.000 habitants poden de-
legar llurs competències a una mancomunitat de muni-
cipis o a altres ens locals. I en els apartats tercer i quart 
de la disposició addicional primera de la Llei s’estableix 
que el Govern ha de dotar els ens locals d’un fons eco-
nòmic específic anual per a garantir la suficiència de la 
prestació dels serveis d’informació i atenció a les dones 
i ha de finançar el cost de la prestació als municipis amb 
una població inferior a 20.000 habitants.

El Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de do-
nes a Catalunya 2008-2011, elaborat per l’Institut Català 
de les Dones (ICD), preveu mesures de coordinació amb 
els ens locals per establir un model consensuat de SIAD 
i de ràtios de desplegament, així com la dotació de capa-
citat econòmica i tècnica per al desplegament del servei 
als ens locals, donat que sovint els municipis tenen difi-
cultats per poder realitzar, pel seu compte, la prestació 
d’aquest servei.

Les entitats municipalistes (FMC i ACM) van signar un 
acord de col·laboració amb l’institut Català de les Dones 

avançats i competitius als mercats nacional i internaci-
onal.

Davant les dificultats expressades per Ossa Motor per 
trobar el suport necessari de la Generalitat de Catalunya 
per mantenir la seva activitat a Catalunya, el Grup Parla-
mentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Fer efectiu de forma immediata allò que disposa la 
Moció 9/IX del Parlament de Catalunya, sobre la política 
industrial.

2. Establir amb màxima urgència i al màxim nivell de 
responsabilitat, els contactes necessaris amb la direcció 
de l’empresa Ossa Motor, per tal de propiciar les condi-
cions necessàries per mantenir el negoci i els llocs de 
treball d’aquesta empresa a Catalunya.

3. Valorar adequadament les característiques de la 
producció industrial d’Ossa Motor, intensiva en inno-
vació i tecnologia, per permetre el seu accés al finan-
çament i aval públic que li poden oferir tant l’ICF com 
ACC1Ó.

4. Considerar les conseqüències en termes d’ocupació al 
territori, de pèrdua de teixit productiu en el sector del 
motor, històric a Catalunya i la pèrdua en termes de ge-
neració d’innovació industrial que produiria la sortida de 
la marca catalana del país.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2011

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

Proposta de resolució sobre la renovació 
dels contractes programa de l’Institut Cata-
là de les Dones amb els ens locals per a ga-
rantir la continuïtat dels serveis d’atenció i 
informació a les dones
Tram. 250-00437/09

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

Reg. 12502 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

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 
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’Igualtat 
de les Persones.
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Exposició de motius

El 20 d’abril de 2010 –publicació DOGC 12/05/2010– el 
govern de la Generalitat va aprovar definitivament el Pla 
Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barce-
lona.

En la normativa del PTRMB s’esmenta de forma explíci-
ta que ha de ser un Pla Director Urbanístic la figura que 
permeti cohesionar i coordinar els projectes viaris com-
plementaris a l’actual autopista C-32, els accessos a les 
xarxes urbanes de carrers, la reconversió de la N-II, el 
nou traçat ferroviari i les determinacions urbanístiques 
per als projectes de noves estacions i els seus entorns ur-
bans (art. 5.2.2), i pel que fa a les noves solucions viàries 
alternatives a l’actual N-II.

El propi PTRMB assenyala que s’hauran de considerar 
les opcions de mobilitat amb transport públic, la xar-
xa ferroviària, i que, pel que fa una hipotètica nova via 
paral·lela a l’actual, caldrà considerar també la possible 
ampliació de la C-32 amb carril complementari; o la 
creació de vies interurbanes amb caràcter de ronda, o 
una gestió diferent dels peatges amb aplicació de la línia 
establerta en el Pacte Nacional Infraestructures 2009, 
o la combinació de diverses d’aquestes mesures. En tot 
cas, la reflexió i decisió entorn aquesta problemàtica s’ha 
d’adoptar de forma integral en el marc del Pla o Plans 
Directors Urbanístics corresponents.

Aquest pla director és especialment important i urgent, 
per tal com és ben sabut que actualment existeixen un 
seguit de projectes d’infraestructures molt importants 
per la comarca del Maresme: Ronda de Mataró, Ronda 
del Baix Maresme, Orbital Ferroviària, Reconversió de 
l’antiga N-II en via cívica, etc., que cal que siguin co-
ordinats i prioritzats amb els criteris de sostenibilitat 
i mínim impacte territorial que indica el PTMB i que 
estableixi els criteris per optar per una o vàries de les 
diverses alternatives que es proposen.

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

Proposta de resolució

el Parlament de Catalunya insta el govern a redactar en 
el termini de Sis mesos el Pla director urbanístic de les 
infraestructures de transport a la comarca del Maresme, 
que contempli totes les modalitats, la seva connectivitat 
i inserció en els teixits urbans i en els espais lliures, amb 
els objectius fixats per aquest Pla director en el Pla Terri-
torial de la Regió metropolitana de Barcelona.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Joan 
Boada Masoliver, Salvador Milà Solsona, diputats del 
GP d’ICV-EUiA

per garantir el suport econòmic necessari per impulsar 
els SIAD. Aquest acord es va concretar amb la subs-
cripció de contractes programa pel període 2009-2010 
entre diferents municipis i consells comarcals i l’ICD, 
que determinen el suport econòmic i les formes de col-
laboració.

Durant el seu període de funcionament, els SIAD han 
demostrat la seva validesa i utilitat i s’han convertit en 
una eina fonamental en molts municipis per a la infor-
mació, orientació i assessorament de les dones, especi-
alment d’aquelles que pateixen situacions de violència 
masclista. La gravetat d’aquest problema fa imprescindi-
ble mantenir tots els instruments que les administracions 
públiques tenen al seu abast.

En aquests moments els esmentats contractes programa 
estan pendents de renovació, sense que l’ICD hagi con-
cretat en quines condicions i terminis es produirà aques-
ta renovació, posant en perill la continuïtat del personal 
tècnic que treballa en els SIAD i dels mateixos serveis 
d’atenció i informació.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a renovar els 
contractes programa de l’Institut Català de les Dones 
amb els municipis i els consells comarcals per garantir 
la continuïtat, amb els recursos necessaris, dels Serveis 
d’atenció i informació a les dones, tal com estableix la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradi-
car la violència masclista.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Laia Ortiz Castellví
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la redacció del 
Pla director urbanístic de les infraestructu-
res de transport a la comarca del Maresme
Tram. 250-00438/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12598 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució sobre la redacció del 
pla director d’urbanismes d’infraestructures de transport 
al Maresme per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.
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codis de bones pràctiques administratives en diversos 
camps de l’actuació de les administracions.

Els successius informes del Síndic de greuges de Cata-
lunya han incidit en diversos aspectes que cal considerar 
compresos dins del concepte de dret a la bona adminis-
tració i que no estan prou concretats o s’apliquen de for-
ma insuficient o incorrecte per les diverses administraci-
ons catalanes.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el govern a: 

1. Iniciar els treballs per formular una proposta de codi 
de bones pràctiques administratives aplicables a les di-
verses administracions públiques catalanes, que desen-
volupi i concreti, amb caràcter reglamentari, les previ-
sions relatives al dret a la bona administració continguts 
en L’Article 30 del vigent Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya i en l’article 22 de la llei 26/2010, del 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

2. Prendre com a referència les aportacions fetes pel Sín-
dic de Greuges de Catalunya en els seu Codi de bones 
pràctiques administratives de 2 de setembre de 2009 i 
els seus successius informes anuals, així com els diver-
sos estudis i propostes sobre codis de bones pràctiques 
administratives en els camps de l’actuació de les ad-
ministracions públiques fetes per diverses Universitats, 
fundacions i centres d’estudi de les diverses branques de 
dret públic.

3. Sotmetre la proposta a un ampli procés participatiu de 
les administracions locals de Catalunya, de les entitats 
representatives de la societat civil i del conjunt de forces 
polítiques.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Joan 
Herrera Torres, president del GP d’ICV-EUiA; Salvador 
Milà Solsona, diputat del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un codi de bones pràctiques administra-
tives
Tram. 250-00439/09

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

Reg. 12599 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Herrera Torres, 
president, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució sobre el desenvo-
lupament legal o reglamentari del dret a la bona admi-
nistració i del codi de bones pràctiques administratives 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

L’Article 30 del vigent Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya, relatiu al drets d’accés als serveis públics i a una 
bona Administració disposa que totes les persones tenen 
dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis públics 
i als serveis econòmics d’interès general. Les adminis-
tracions públiques han de fixar les condicions d’accés 
i els estàndards de qualitat d’aquests serveis, amb in-
dependència del règim de llur prestació, i que totes les 
persones tenen dret que els poders públics de Catalunya 
les tractin, en els afers que les afecten, d’una manera im-
parcial i objectiva, i que l’actuació dels poders públics 
sigui proporcionada a les finalitats que la justifiquen i 
preveu, de forma expressa que les lleis han de regular 
les condicions d’exercici i les garanties dels drets abans 
referits i han de determinar els casos en què les adminis-
tracions públiques de Catalunya i els serveis públics que 
en depenen han d’adoptar una carta de drets dels usuaris 
i d’obligacions dels prestadors.

El Parlament europeu, per la seva part, va aprovar el 
Codi de bona conducta administrativa, dirigit a les ins-
titucions i els òrgans de la Unió Europea, amb voluntat 
de concretat a la pràctica el dret a la bona administració 
establert en la Carta europea de drets fonamentals.

L’article 22 de la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim ju-
rídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, concreta quins són els aspectes essencials 
que s’han d’entendre inclosos dins el concepte de dret a 
una bona administració.

D’altra part el Síndic de Greuges va aprovar i publicar, 
en data 2 de setembre de 2009 un Codi de bones pràc-
tiques administratives que va traslladar al Parlament i a 
l’administració autonòmica i local.

En el mateix sentit diverses Universitats, fundacions i 
centres d’estudi de les diverses branques de dret públic, 
han anat publicant diversos estudis i propostes sobre 
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Proposta de resolució sobre la senyalització 
de Badia del Vallès a les sortides i carrils de 
desacceleració d’accés a aquesta població 
a la carretera C-58
Tram. 250-00441/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12654 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució sobre 
indicadors d’accés des de la C-58 al Municipi de Badia 
del Vallès per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La nova sortida feta a la C-58 per Sabadell Sud i Badia, 
una vegada finalitzades les obres d’ampliació dels carrils 
laterals, no conté cap indicació del topònim Badia del 
Vallès, el que constitueix una greu mancança que, a més 
de ignorar l’existència d’un municipi i d’un nucli urbà 
important, densament poblat i amb nombroses activitats, 
és causa de desinformació i desorientació pels usuaris de 
la C-58 i pot provocar accidents.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que es pro-
cedeixi a introduir la senyalització correcte indicant el 
topònim de Badia del Vallès a tots els indicadors exis-
tents o que s’hagin de col·locar a les sortides i carrils de 
desacceleració, que des de la nova sortida feta a la C-58 
per Sabadell Sud i Badia donen accés a dita població del 
Vallès.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre els preus dels 
productes venuts als economats dels cen-
tres penitenciaris
Tram. 250-00440/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12600 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució sobre 
ajustaments de preus en els economats dels centres pe-
nitenciaris de Catalunya per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius

En l’informe del Síndic de Greuges corresponent a l’any 
2010, es fa constar que ha pogut constatar una disparitat 
de preus en els economats dels centres penitenciaris a 
Catalunya. Comparant els preus de productes entre cen-
tres amb botigues gestionades pel CIRE i centres amb 
botigues d’economat d’autogestió, les diferències de 
preus, en alguns casos, arriben a superar el 30 per cent 
amb comparació al mateix producte entre els dos tipus 
de centre, sent els del CIRE proporcionalment més cars, 
en la majoria de casos, situació que afecta a més del 55 
per cent dels interns.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Adoptar les mesures necessàries per tal que s’ajustin al 
màxim els preus dels productes venuts en els economats 
dels centres penitenciaris a Catalunya, sigui qui sigui 
l’organisme o entitat encarregats de gestionar-los i es ga-
ranteixi la homologació en qualitat i diversitat dels pro-
ductes, buscant sempre allò més avantatjós pels interns.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 
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mateix barri, ja que l’actual situació de provisionalitat ha 
agreujat la precarietat i la degradació de la zona i dels 
pocs habitatges ocupats que hi queden.

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 facilitar, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, el reallotjament de les famílies residents al 
barri de La Catalana en règim de lloguer amb opció de 
compra als habitatges amb protecció oficial construïts al 
mateix barri en el procés de reforma realitzat.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

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

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció del nou edifici de l’Es-
cola Marta Mata del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-00443/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12697 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, 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, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

L’escola d’educació infantil i primària Marta Mata del 
municipi del Vendrell està ubicada en mòduls prefabri-
cats provisionals des de la seva fundació.

L’escola, amb un fort creixement d’alumnat, està pendent 
d’ubicar-se en un nou edifici que ha de substituir els ac-
tuals mòduls prefabricats.

Recentment, i en diferents ocasions, l’alcaldia del Ven-
drell i la Delegació de Serveis Territorials de Tarrago-
na del Departament d’Ensenyament han afirmat que la 
construcció del nou edifici escolar és imminent, que es 
construirà seguidament, i que estarà disponible l’any 
2012.

Tanmateix, aquestes afirmacions encara no s’han con-
cretat, no consta cap actuació concreta en aquesta línia, 
i d’altra banda, tampoc existeixen indicis objectius del 
procés d’inici de les obres, tot i que el 9 de novembre de 
2010 la Generalitat va aprovar en acord de govern una 
dotació de 5.147.247 euros per a una nova construcció 
per dues línies d’infantil i primària.

Proposta de resolució sobre els reallotja-
ments de les famílies afectades per la refor-
ma del barri de La Catalana de Sant Adrià 
del Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00442/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 12682 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent, sobre el reallotjaments de les 
famílies afectades per la reforma del barri de la Catalana 
de Sant Adrià del Besos, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El barri de La Catalana, a Sant Adrià del Besòs (Barce-
lonès), té els seus orígens a principis de segle xx, quan 
s’inicià la construcció d’un conjunt de cases de planta 
baixa i hort adjacent per allotjar els treballadors de l’em-
presa Catalana de Gas i Electricitat, que s’instal·là a la 
zona l’any 1917.

La seva ubicació, enclotada enmig de grans infraestruc-
tures de transport de l’àrea urbana de Barcelona i roda-
lies (línia ferroviària C1, Ronda Litoral, autopista del 
Maresme, etc.), va provocar un aïllament del seu entorn 
urbà que, amb els anys, provocaria una manca de serveis 
i subministres que portarien la seva progressiva degra-
dació.

Les primeres propostes de remodelació urbanística del 
barri es remunten al Pla Comarcal de 1953, i foren reco-
llides i actualitzades al Pla General Metropolità (PGM) 
del 1976. Posteriorment, el 1983 es va modificar el PGM 
per al sector de La Catalana i també s’impulsà el Pla Es-
pecial de Reforma Interior (PERI), que fou anul·lat per 
Tribunal Suprem el 1987.

Finalment, l’any 2005 es va aprovar de nou una modi-
ficació del PGM que obriria les portes d’un procés de 
reforma que s’està portant a terme en l’actualitat. Aquest 
procés de reforma comporta la construcció de diversos 
edificis amb un total de 131.000 metres quadrats per a 
habitatge residencial (1.380 habitatges) dels quals 537 
(38%) serien d’habitatge protegit.

El reallotjament dels veïns afectats per la remodelació 
s’ha trobat amb noves dificultats a causa de la crisi eco-
nòmica actual. La restricció del crèdit que es viu en l’ac-
tualitat i l’augment de l’atur i la precarietat dels habitants 
de La Catalana ha comportat que diverses famílies no 
hagin pogut obtenir el finançament adequat per a l’ad-
quisició de l’habitatge amb protecció oficial que s’ha 
construït al mateix barri i al qual tenien accés pel dret 
de reallotjament. Es precisa, doncs, d’una solució per tal 
de reubicar aquestes famílies en un allotjament digne al 
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ció pública. Al setembre de 2007, s’obté la Declaració 
d’Impacte Ambiental i a l’abril de 2008 s’adjudica la re-
dacció del projecte per 24 mesos, termini vençut l’abril 
del 2010, sense que es tingui coneixement del projecte ni 
s’hagi fet cap actuació nova.

El projecte constructiu contemplarà conjuntament els ac-
cessos viaris i ferroviaris en plataforma al Port de Barce-
lona, ja que alguns trams coincidiran sobre una estructu-
ra comuna, degut a l’estretor del corredor entre Cornellà 
i el Port envoltat per indústries i altres infraestructures.

Els actuals temps de restriccions pressupostàries estan 
afectant a moltes infraestructures estratègiques a Cata-
lunya tant pels que fa a la xarxa viària, com ferroviària. 
Obres estratègiques com el Quart Cinturó, l’N-2 o les in-
versions en Rodalies estan totalment aturades o en el mi-
llor dels casos avancen amb lentitud pels impagaments 
de l’administració.

Els accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona són 
dues més d’aquestes infraestructures estratègiques que 
es troben aturades des de fa més d’un any. El col·lapse 
que es generarà amb l’entrada en servei de les noves ter-
minals de contenidors tindrà un elevadíssim cost en ho-
res perdudes en la carretera, en carburant i en emissions 
contaminants.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat l’acabament ur-
gent del projecte constructiu dels nous accessos sud viari 
i ferroviari al Port de Barcelona i la licitació urgent de 
l’execució de les obres.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Josep Llobet Navarro, diputat del GP del PPC; M. Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a evitar el tancament o la deslocalització 
d’Ossa Motor i sobre les mesures de suport 
al sector de la motocicleta
Tram. 250-00445/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 12699 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio Coto 
Roquet, diputat, Rafael López Rueda, diputat del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a iniciar la construcció del nou edifici de l’escola 
Marta Mata del municipi del Vendrell, amb l’objectiu 
que estigui disponible l’any 2012.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Xavier Sabaté i 
Ibarz, portaveu adjunt del GP SOC

Proposta de resolució sobre el projecte 
constructiu i l’execució de les obres dels 
nous accessos sud, viari i ferroviari, al port 
de Barcelona
Tram. 250-00444/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12698 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Josep Llobet Na-
varro, diputat, M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’ampliació del Port de Barcelona requereix d’uns ac-
cessos viaris i ferroviaris adequadament dimensionats 
al trànsit de vehicles pesants que generarà. Durant l’any 
2012 entraran en servei les noves terminals de conteni-
dors del moll Prat del Port de Barcelona. Aquesta entra-
da en servei provocarà un increment notable de camions 
circulant per la Ronda Litoral de Barcelona, ja que la ter-
minal ferroviària encara està pendent i per que la majo-
ria de la càrrega prevista, al voltant del 50%, es dirigeix 
a la regió metropolitana i Catalunya, distàncies curtes 
que no fan al ferrocarril competitiu enfront del camió.

Aquesta situació, augura que si no s’executen amb ur-
gència els nous accessos viaris i ferroviaris al Port de 
Barcelona, el col·lapse de la xarxa viària sigui perma-
nent. Col·lapse que s’agreuja perquè la zona d’influència 
del corredor del Llobregat es concentren grans polígons 
industrials, la Zona Franca, i la Zona d’Activitats Logís-
tiques (ZAL).

Els nous accessos del Port de Barcelona porten casi una 
dècada en tramitació. L’any 2001 va finalitzar la redac-
ció de l’estudi informatiu i desprès de diversos tràmits i 
recursos pel desviament del riu Llobregat que afectaren 
a diversos projectes estratègics, el 2006 surt a informa-
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Proposta de resolució sobre la matriculació 
dels alumnes de l’escola d’Olesa de Bones-
valls (Alt Penedès) a l’institut de Vilafranca 
del Penedès (Alt Penedès) i al SES de Be-
gues (Baix Llobregat)
Tram. 250-00446/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12740 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat 
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 d’Ensenya-
ment i Universitats.

Exposició de motius

Olesa de Bonesvalls és un municipi de la comarca de l’Alt 
Penedès que compta avui, després d’un important crei-
xement demogràfic dels darrers 20 anys, amb 1.702 ha-
bitants.

Els alumnes en edat escolar del municipi estan adscrits, 
per tal de completar l’ensenyament obligatori, als cen-
tres d’ensenyament secundari de Vilafranca del Penedès, 
capital de la comarca, a 16 km del nucli central del mu-
nicipi.

Un grup àmpliament majoritari de pares i mares i veïns 
del municipi d’Olesa i la majoria de les forces polítiques 
amb representació local s’han manifestat per tal que 
els alumnes que han de cursar l’ensenyament secunda-
ri obligatori ho puguin fer al SES de Begues, de recent 
inauguració i distant a 8 km del nucli central d’Olesa, 
de manera que els alumnes que finalitzen 6è de bàsica a 
l’Escola d’Olesa puguin completar la seva escolarització 
obligatòria al SES de Begues.

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. Establir i regular la doble adscripció dels alumnes de 
l’escola d’Olesa de Bonesvalls, pel que fa a l’educació 
secundària, als IES de Vilafranca del Penedès (Alt Pene-
dès) i al SES de Begues (Baix Llobregat).

2. Garantir l’accés i matriculació al SES de Begues per 
al curs 2011-2012, dels alumnes de l’Escola d’Olesa de 
Bonesvalls que ho sol·licitin.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del GP 
SOC

següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

L’empresa de motocicletes Ossa ha fet un crit desespe-
rat a la Generalitat de Catalunya per tal d’obtenir l’aval 
d’aquesta per accedir al finançament bancari. L’empresa 
no obté el crèdit necessari per tal de poder iniciar la pro-
ducció dels nous models de motocicletes de les quals ja 
te encarregades 2.500 unitats.

L’empresa fa temps que va anunciar que havia rebut ofer-
tes d’altres comunitats autònomes per traslladar les se-
ves instal·lacions fora de Catalunya, però durant aquest 
temps l’empresa no ha pogut accedir al finançament i la 
Generalitat tampoc ha adquirit cap compromís de suport 
a l’empresa.

La indústria del sector de la motocicleta a Catalunya ha 
estat objecte de diverses deslocalitzacions, no per falta 
de beneficis o competitivitat de les plantes, sinó per deci-
sions de les empreses matriu o com en el cas, si arriba a 
consumar-se d’Ossa, per falta de finançament.

El progressiu tancament de les plantes de fabricació 
de motocicletes de Catalunya no només té el seu efec-
te sobre els llocs de treball que es perden o la industria 
auxiliar amb la que treballa, sinó que pot significar la 
desaparició definitiva d’un sector productiu complert a 
casa nostra.

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

Proposta de resolució

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

1. Arribar als acords necessaris amb l’empresa de moto-
cicletes Ossa per tal d’evitar que aquesta tanqui les seves 
instal·lacions de producció a Catalunya per traslladar-se 
a una altre comunitat autònoma de l’Estat o altre país.

2. Posar en marxa les mesures de suport al sector de la 
motocicleta a Catalunya per tal d’evitar els tancaments 
i deslocalitzacions de plantes de producció i garantir la 
continuïtat i creixement d’aquest sector productiu a Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 10 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
José Antonio Coto Roquet, Rafael Luna i Vivas, diputats 
del GP del PPC
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i un desenvolupament ajustat a norma dels processos de 
preinscripció i matrícula

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Mantenir la proposta inicial del Departament d’En-
senyament i els drets de les famílies que han preinscrit 
els seus fills i les seves filles a l’IES Mediterrània del 
Masnou, i mantenir l’oferta de 3 grups de primer d’ESO 
al centre esmentat per al curs 2011 - 2012.

2. Respectar les competències que l’actual marc legal 
atorga als ajuntaments en matèria educativa i més con-
cretament a les Taules Mixtes de Planificació i a les 
OME en l’àmbit de la planificació de l’oferta educativa i 
en els processos de preinscripció i matrícula.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre les obres d’inici 
de les obres de construcció de l’Escola No-
va de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-00448/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12742 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenta la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Les primeres conseqüències de les retallades anunciades 
pel Govern en ensenyament ja s’han començat a sentir. 
Una d’elles és la paralització de la construcció dels nous 
centres que estaven previstos mentre, continua augmen-
tant la població escolar, incomplint d’aquesta manera els 
compromisos presos per la Generalitat amb els ajunta-
ments i la comunitat educativa.

Aquest és el cas de l’Escola Nova de Cervelló (Baix 
Llobregat). El passat 6 de maig de 2010, el Govern de 
la Generalitat, a través de l’empresa pública GISA, va 
adjudicar el projecte i posterior execució de l’obra de la 
construcció de la nova escola d’educació infantil i pri-
mària a Cervelló amb un pressupost de 3.563.464,29, 
una capacitat per a 225 alumnes d’infantil i primària i un 

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels drets de les famílies que han preins-
crit els seus fills a l’institut Mediterrània del 
Masnou (Maresme)
Tram. 250-00447/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 12741 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenta la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El Departament d’Ensenyament de Generalitat de Ca-
talunya, en el procés previ a l’inici de la preinscripció 
i matrícula, va acordar assignar a l’IES Mediterrània 3 
grups de primer d’ESO per al curs 2011 - 2012. En apli-
cació d’aquest acord, del qual va ser informat el regidor 
d’Educació de l’Ajuntament del Masnou, el mateix De-
partament va confirmar que el nombre total de places 
de primer d’ESO que l’IES Mediterrània hauria d’oferir 
per al curs 2011 - 2012 seria de 90, incloent-hi en aquest 
nombre les places corresponents als alumnes que, cur-
sant primer d’ESO durant el curs 2010 - 2011, hagin de 
repetir aquest nivell educatiu el proper curs.

En el termini de preinscripció, el nombre de sol·licituds 
rebudes per l’IES Mediterrània ha estat de 74 places i, 
per tant, els 74 alumnes preinscrits tindrien dret a una 
plaça a l’institut esmentat, en ser la demanda de places 
inferior a l’oferta. No obstant, d’acord amb les informa-
cions de què disposem, hi ha la possibilitat que el De-
partament d’Ensenyament es replantegi aquesta situació 
i, finalment, decideixi suprimir un dels tres grups de 
primer d’ESO inicialment atorgats a l’IES Mediterrània. 
De confirmar-se aquesta possibilitat, un mínim de 14 
alumnes d’entre els preinscrits al centre serien assignats 
a l’IES Maremar, fet que comportaria –sense qüestionar 
la qualitat educativa d’aquest centre–, que malgrat l’ofer-
ta inicial permetia respectar la voluntat de totes i cadas-
cuna de les famílies que havien optat per l’IES Mediter-
rània com a centre en el qual cursarien estudis els seus 
fills i les seves filles, una decisió injustificada del Depar-
tament d’Ensenyament contradiria aquesta voluntat.

Per altra banda, i donat que el nombre global d’alum-
nes preinscrits per cursar primer d’ESO el curs vinent a 
tots dos instituts és de 119, de confirmar-se la reducció 
d’un grup, la ràtio futura seria de 30 alumnes/aula, sense 
comptar els possibles repetidors i les matrícules vives.

En tercer lloc, no seria de rebut que el Departament 
d’Ensenyament prengués aquesta decisió unilateral-
ment, ignorant l’OME i la Taula Mixta de Planificació 
del Masnou, figures pensades per, entre d’altres aspectes, 
vetllar per una correcta planificació de l’oferta educativa 
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El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut de l’Alt Urgell, per tal de conèixer el pressupost i les 
seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Al-
ta Ribagorça
Tram. 250-00450/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12773 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 

termini d’execució d’11 mesos. Les obres del nou centre 
van començar però al mes de gener les màquines van 
aturar la feina i no hi ha tornat.

Els pares i mares de l’escola viuen amb angoixa la situa-
ció, ja que l’aturada de l’obra suposarà que la nova cons-
trucció no podrà estar acabada a l’inici del proper curs i 
els barracots que acullen l’escola actualment, al parc de 
la Timba, no poden acollir ja tot l’alumnat i les activitats 
que es desenvolupen a l’escola.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya de Catalunya insta el Govern 
a iniciar de manera immediata les obres de construcció 
de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat) i a garan-
tir la seva posada en marxa el proper curs escolar 2011-
2012.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Alt Urgell
Tram. 250-00449/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12772 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.
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solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut de La Cerdanya, per tal de conèixer el pressupost i les 
seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut de l’Alta Ribagorça, per tal de conèixer el pressupost 
i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de la 
Cerdanya
Tram. 250-00451/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12774 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
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com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Hospitalet i el Prat de Llobregat
Tram. 250-00453/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12776 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Pa-
llars Jussà - Pallars Sobirà
Tram. 250-00452/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12775 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Pallars Jussà-Pallars Sobirà, per tal de conèixer el 
pressupost i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 

Fascicle segon
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aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Baix Camp, per tal de conèixer el pressupost i les 
seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Penedès
Tram. 250-00455/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12778 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

Proposta de resolució

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

1. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut de L’Hospitalet i el Prat de de Llobregat, per tal de 
conèixer el pressupost i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Camp
Tram. 250-00454/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12777 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, diputat o diputada, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
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també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Tarragonès, per tal de conèixer el pressupost i les 
seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Empordà
Tram. 250-00457/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12780 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Baix Penedès, per tal de conèixer el pressupost i 
les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Tarragonès
Tram. 250-00456/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12779 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
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Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Empordà
Tram. 250-00458/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12781 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Baix Empordà, per tal de conèixer el pressupost i 
les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 

solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut de l’Alt Empordà, per tal de conèixer el pressupost i 
les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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Proposta de resolució

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

1. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Gironès - Pla de l’Estany - Selva Interior, per tal 
de conèixer el pressupost i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
Lleida
Tram. 250-00460/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12783 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 

com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Gi-
ronès - Pla de l’Estany - Selva Interior
Tram. 250-00459/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12782 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 
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El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Bages-Solsonès, per tal de conèixer el pressupost 
i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Judit Carreras Tort, 
diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Berguedà
Tram. 250-00462/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12785 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Judit Carreras Tort, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut de Lleida, per tal de conèixer el pressupost i les seves 
propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep M. Sabaté Guasch
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Ba-
ges - Solsonès
Tram. 250-00461/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12784 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Judit Carreras Tort, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.
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Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut d’Osona, per tal de conèixer el pressupost i les seves 
propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Judit Carreras Tort, 
diputada del GP SOC

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Berguedà, per tal de conèixer el pressupost i les 
seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Judit Carreras Tort, 
diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convoca-
tòria urgent del Govern Territorial de Salut 
d’Osona
Tram. 250-00463/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12786 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Judit Carreras Tort, diputada del Grup 
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com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Garraf
Tram. 250-00465/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12788 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Roberto Edgardo Labandera Gana-
chipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Penedès
Tram. 250-00464/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12787 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Roberto Edgardo Labandera Gana-
chipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut de l’Alt Penedès, per tal de conèixer el pressupost i les 
seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
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d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut de l’Anoia, per tal de conèixer el pressupost i les seves 
propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Maresme
Tram. 250-00467/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12790 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Consol Prados Martínez, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de 
Salut del Garraf, per tal de conèixer el pressupost i les 
seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Anoia
Tram. 250-00466/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12789 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Roberto Edgardo Labandera Gana-
chipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
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Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Barcelonès
Tram. 250-00468/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12791 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Consol Prados Martínez, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Barcelonès Nord-Baix Maresme, per tal de conèi-
xer el pressupost i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la racionalit-
zació de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’atenció 
als usuaris. Aquest és el cas de l’Hospital de Mataró, re-
ferència d’un ampli territori amb fortes necessitats as-
sistencials.

La retallada anunciada només es podria aconseguir amb 
el tancament de serveis, i l’acomiadament de professio-
nals.

Per altra banda, alguns ajuntaments catalans, com és el 
cas de l’Ajuntament de Mataró, han fet una clara aposta 
per la salut des de la seva implicació en inversions, en la 
promoció de la salut pública, o amb la participació en els 
òrgans de decisió com són els consorcis, com és el cas 
també del Consorci Hospitalari del Maresme.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de 
Salut del Maresme Central, per tal de conèixer el pressu-
post i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep 
M. Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Consol Prados 
Martínez, diputada del GP SOC
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Proposta de resolució

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

1. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut de l’Alt Maresme i Selva Marítima, per tal de conèi-
xer el pressupost i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep 
M. Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Consol Prados 
Martínez, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Llobregat
Tram. 250-00470/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12793 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Eva Granados Galiano, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 

com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep 
M. Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Consol Prados 
Martínez, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Maresme i la Selva Marítima
Tram. 250-00469/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12792 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Consol Prados Martínez, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 
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participació en matèria de Salut entre el Govern, l’Ad-
ministració, les entitats proveïdores, el món local i els 
ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de 
Salut del Baix Llobregat Litoral, per tal de conèixer el 
pressupost i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Eva Granados Gali-
ano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Llobregat Nord
Tram. 250-00472/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12795 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat, Eva Granados Galiano, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut.

aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de 
Salut del Baix Llobregat Centre-Fontsanta, per tal de co-
nèixer el pressupost i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Eva Granados Gali-
ano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Llobregat Litoral
Tram. 250-00471/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12794 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Saba-
té Guasch, diputat, Eva Granados Galiano, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el De-
cret de creació dels governs territorials de salut, que 
tenia per objectiu la millora de l’atenció prestada a la 
ciutadania i la comunitat, propiciant la col·laboració i la 
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Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Montseny
Tram. 250-00473/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12796 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Baix Montseny, per tal de conèixer el pressupost i 
les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Baix Llobregat Nord, per tal de conèixer el pres-
supost i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Eva Granados Gali-
ano, diputada del GP SOC
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Proposta de resolució

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

1. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Baix Vallès, per tal de conèixer el pressupost i les 
seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Va-
llès Oriental Sector Central
Tram. 250-00475/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12798 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 

com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Vallès
Tram. 250-00474/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12797 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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



30 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 76

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 67

en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de 
Salut del Vallès Occidental Est, per tal de conèixer el 
pressupost i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat; Montserrat Capdevila Tatché, 
diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Va-
llès Occidental Oest
Tram. 250-00477/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12800 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada 
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.

aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Vallès Oriental Sector Central, per tal de conèixer 
el pressupost i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Va-
llès Occidental Est
Tram. 250-00476/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12799 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada 
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

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
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Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
la Garrotxa
Tram. 250-00478/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12801 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Esteve Pujol i Badà, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut de La Garrotxa, per tal de conèixer el pressupost i les 
seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de 
Salut del Vallès Occidental Oest, per tal de conèixer el 
pressupost i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Montserrat Capde-
vila Tatché, diputada del GP SOC
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Proposta de resolució

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

1. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Ripollès, per tal de conèixer el pressupost i les 
seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep 
M. Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Esteve Pujol i 
Badà, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Altebrat
Tram. 250-00480/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12803 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 

com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep 
M. Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Esteve Pujol i 
Badà, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Ripollès
Tram. 250-00479/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12802 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Esteve Pujol i Badà, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 
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en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Baix Ebre, per tal de conèixer el pressupost i les 
seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep 
M. Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Núria Ventura 
Brusca, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Montsià
Tram. 250-00482/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12805 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut.

aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut de l’Altebrat, per tal de conèixer el pressupost i les 
seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep 
M. Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Núria Ventura 
Brusca, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Ebre
Tram. 250-00481/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12804 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Núria Ventura Brusca, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 



30 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 76

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 71

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Camp i la Conca de Barberà
Tram. 250-00483/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12806 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Núria Segú Ferré, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut de l’Alt Camp i Conca de Barberà, per tal de conèixer 
el pressupost i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.

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. Convocar de forma urgent el Govern Territorial de Sa-
lut del Montsià, per tal de conèixer el pressupost i les 
seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep 
M. Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Núria Ventura 
Brusca, diputada del GP SOC
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Convocar de forma urgent la comissió permanent i la 
junta general del Consorci Sanitari de Barcelona, per tal 
de conèixer el pressupost i les seves propostes.

2. No aplicar cap ajustament pressupostari fins que no 
sigui presentat el pressupost i les seves propostes, així 
com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Consorci Sa-
nitari de Barcelona.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC, Rocio Martinez-
Sampere Rodrigo, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la dotació pressupostària a l’Agència Ca-
talana de l’Aigua per a dur a terme actuaci-
ons de correcció hidrològica al riu Tenes
Tram. 250-00485/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12809 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana i l’Agencia 
Catalana de l’Aigua, en data 27 de febrer de 2007 van 
signar un «conveni de col·laboració pel desenvolupament 
de diverses actuacions de correcció hidrològica al riu Te-
nes, al seu pas per Santa Eulalia de Ronçana» modificat 
per un altre conveni signat el 2 de novembre de 2010.

Dels esmentats convenis en resulta el «Pla de millora de 
l’espai fluvial del riu Tenes en l’esmentat terme munici-
pal» que es concreta en una proposta de millora hidràuli-
ca i ambiental del riu Tenes que preveu també els treballs 
en matèria de prevenció de riscos, incloent els correspo-
nents a inundabilitat.

D’aquest Pla se’n deriven tot un seguit d’actuacions a 
desenvolupar en el marc de l’esmentat conveni, finan-
çades per ambdues administracions. És en aquest sentit, 
que per tal de poder executar aquelles actuacions que 
el cost de les mateixes requeien en proporció diferent 
entre l’Ajuntament i l’ACA, l’Ajuntament de Santa Eu-

com l’impacte sobre els serveis sanitaris, al Govern Ter-
ritorial.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC, Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC, Núria Segú Ferré, 
diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent de la Comissió Permanent i la Junta 
General del Consorci Sanitari de Barcelona
Tram. 250-00484/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 12807 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Rocio Martinez-Sampere Rodrigo, di-
putada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
ha anunciat una retallada del 10% de la despesa en els 
serveis sanitaris, hospitalaris i l’atenció primària.

La sanitat pública catalana és de qualitat, és un referent 
per a la població i és un model d’èxit. En bona mesura 
també gràcies a la complicitat i el treball dels professi-
onals.

El 2006 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 
de creació dels governs territorials de salut, que tenia per 
objectiu la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i 
la comunitat, propiciant la col·laboració i la participació 
en matèria de Salut entre el Govern, l’Administració, les 
entitats proveïdores, el món local i els ciutadans.

El sistema de salut porta anys treballant per la eficiència 
i racionalització de la despesa i per la qualitat de l’as-
sistència als usuaris. En aquests moments, les mesures 
d’austeritat proposades pel Govern de la Generalitat po-
sen en perill el sistema sanitari públic.

Hi ha centres que porten anys treballant per la raciona-
lització de procediments, l’eficàcia i la qualitat en l’aten-
ció als usuaris. La retallada anunciada només es podria 
aconseguir amb el tancament de serveis, i l’acomiada-
ment de professionals.

El Govern de la Generalitat, amb el seu anunci d’ajus-
tament en la despesa sanitària, no ha tingut per res en 
compte les administracions locals que participen dels 
òrgans territorials de participació i decisió.
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Els constants temporals han posat en perill la instal·lació 
i I’ACA hi ha hagut d’intervenir amb inversions milio-
nàries. Finalment es va optar per canviar el sistema de 
captació d’aigua i traslladar tota la infraestructura a una 
zona protegida dels temporals.

En aquests moments totes les restes dels pous, els tubs i 
les connexions elèctriques han quedat al descobert amb 
el conseqüent perill per a les persones i la imatge que es 
dona a la zona de s’Abanell.

L’Agència Catalana de l’Aigua ha demanat i obtingut 
L’autorització del Departament de Territori i Sostenibi-
litat per: «executar les obres de neteja de restes de cano-
nades, pedres i de materials a la platja de s’Abanell [...] 
d’acord amb les condicions de la Proposta de Resolució»

En l’esmentada Proposta de Resolució hi consta que: 
«L’actuació té per objectiu retirar totes aquelles cano-
nades, conduccions elèctriques i prismes de formigó en 
origen soterrats però que han aflorat arrel dels últims 
episodis de temporals de 2010 [...]»

En la Proposta de Resolució, fruit de la petició de l’ACA, 
no s’esmenta la retirada de la construcció existent a la 
punta de la Tordera, en la seva desembocadura i que 
allotjava els transformadors i equips elèctrics que submi-
nistraven l’energia elèctrica als pous que ara es retiraran.

Tampoc s’esmenta la retirada del tram de línia elèctrica 
d’alta tensió que subministrava el corrent a l’esmentada 
instal·lació ni a les canonades de pujada de l’aigua salada 
ara en desús que transcorre pel marge esquerre del riu 
Tordera.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Requerir a l’Agència Catalana de l’Aigua la màxima 
celeritat en les obres de neteja de les restes de la platja 
de s’Abanell del Delta de la Tordera que té autoritzades.

2. Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua a tramitar i exe-
cutar la retirada de la construcció existent a la punta de 
la Tordera, en la seva desembocadura, i que allotjava els 
transformadors i equips elèctrics que subministraven 
L’energia elèctrica als pous.

3. Instar a l’Agència Catalana de l’Aigua a tramitar i re-
tirar la línia elèctrica i la canonada d’aigua salada del 
marge esquerra del Delta del Riu Tordera ara en desús.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu; Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, Jordi Terrades i Santacreu, diputats 
del GP SOC

lalia de Ronçana va sol·licitar i obtenir una subvenció 
d’1.0823.621,64 euros a càrrec del FEDER eix 2.

Del conveni signat en resulta clar el compromís de l’ACA 
de comprometre l’aportació de 675.432 euros, per l’exe-
cució de les obres, però de la literalitat del conveni no 
en resulta directament que quedi acreditada l’esmentada 
consignació pressupostaria. Les obres de millora hidràu-
lica i ambiental han d’estar executades i justificades als 
fons FEDER abans de finals de 2011. Cal doncs un com-
promís pressupostari que permeti a l’Ajuntament licitar 
les esmentades obres i no perdre la subvenció en uns mo-
ments de dificultats econòmiques.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir la dotació pressupostaria a través 
de l’Agència Catalana de l’Aigua que permeti a aques-
ta Agència consignar en els pressupostos la seva apor-
tació derivada del conveni de 2 de novembre de 2010, 
pel desenvolupament de diverses actuacions de correcció 
hidrològica al riu Tenes, al seu pas per Santa Eulalia de 
Ronçana.

Palau del Parlament, 12 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre el requeriment 
a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè du-
gui a terme diverses actuacions al delta de 
la Tordera
Tram. 250-00486/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12810 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La primera fase de construcció de la dessaladora de Bla-
nes va comportar la construcció de 10 pous a la platja 
amb la corresponent infraestructura de formigó i les 
connexions d’aigua salada i de L’electricitat pels motors.

Així mateix es va fer una construcció a la punta de la 
Tordera per allotjar els transformadors elèctrics i els 
aparells de control dels 10 pous.
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ha comportat una millora qualitativa de la pràctica edu-
cativa en tots els centres públics, i ja contribuït a facilitar 
el projecte educatiu de cada escola.

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 l’actual horari escolar de sis hores diàries en 
tots els centres d’educació primària del Servei d’Educa-
ció de Catalunya, d’acord amb allò que estableix a l’arti-
cle 54.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació.

2. Permetre als centres educatius que, d’acord amb el 
principi d’autonomia definit en el Decret 102/2010, de 
3 d’agost, organitzin les activitats i els continguts de 
la sisena hora que, en tot cas, tindran com a objectiu 
reforçar les competències bàsiques dels seus alumnes.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Daniel Font i Cardona
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la inclusió als 
pressupostos del 2011 d’una dotació per al 
compliment del Pla de millora hidràulica i 
ambiental al riu Tenes
Tram. 250-00488/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 12817 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

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 per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

En data 2 de novembre de 2010 l’ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental), i l’Agència Cata-
lana de l’Aigua van signar un conveni de col·laboració 
pel desenvolupament d’actuacions de millora hidràulica 
i ambiental al riu Tenes al seu pas per Santa Eulàlia de 
Ronçana.

Aquest conveni és el fruit de diversos treballs i col-
laboracions en l’elaboració de documents entre l’ajunta-
ment i l’ACA. Aquest conveni inclou diversos compromi-
sos per part de l’ACA en la redacció de documents i en 
aportacions econòmiques.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de la sisena hora a les escoles
Tram. 250-00487/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12816 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
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 el Ple del Parla-
ment.

Exposició de motius

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 garanteix 
el dret a totes les persones a tenir una educació de quali-
tat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. Dins del marc 
de les seves competències, l’aprovació de la Llei d’Edu-
cació de Catalunya al 2009 va suposar una regulació prò-
pia i singular, feta d’acord amb les competències de l’au-
togovern de Catalunya, amb voluntat de tenir un sistema 
educatiu adaptat a amb la societat catalana, receptor del 
millor bagatge de la llarga tradició educativa d’aquesta 
societat i orientat a satisfer-ne la voluntat col·lectiva de 
superació, basat en dos pilars fonamentals com varen ser 
la Conferència Nacional de l’Educació, de l’any 2002, al 
Pacte Nacional per a l’Educació, signat al 2006.

La disposició addicional cinquena de la llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, més coneguda com 
a LOE, estableix que el calendari escolar, que fixaran 
anualment les administracions educatives, comprendrà 
un mínim de 175 dies lectius per les ensenyances obli-
gatòries.

Aquesta disposició determina, en primer lloc, que les ad-
ministracions educatives són els subjectes legitimats per 
fixar el calendari escolar anual, i en segon lloc, estableix 
una condició en la confecció d’aquest horari, respecte 
el nombre de dies lectius, mentre que no assenyala cap 
topall respecte el còmput d’hores destinades al desen-
volupament del currículum establert per a cada etapa o 
nivell d’ensenyament. A més, aquest calendari escolar 
pot ésser desenvolupat per Catalunya per tal d’atendre a 
les seves necessitats educatives, ja que el legislador ex-
clou aquest tema del llistat de matèries la regulació de 
les quals s’encomana al propi legislador de les Corts, tal 
i com estableix la disposició final cinquena de la Llei Or-
gànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i de la regula-
ció que, segons la disposició addicional primera, número 
dos, de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Regula-
dora del Dret a l’Educació s’encomana al propi Govern 
espanyol (disposició final sisena de la LOE), així com les 
matèries que la disposició final setena de la pròpia LOE 
reserva al legislador orgànic.

L’annex primer del Pacte Nacional establia el protocol 
d’aplicació de la sisena hora en l’educació primària dels 
centres educatius públics. L’ampliació de l’horari escolar 
en una hora diària per a l’alumnat en l’educació primària 
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Según estima la OCDE la aplicación de estas medidas 
podría reducir hasta un 50% las emisiones de CO

2
 aso-

ciadas.

En los países de la OCDE, del consumo energético total 
del sector de la edificación, más del 50% se invierte en 
climatización, un 20% en consumo de equipos eléctri-
cos y electrónicos y un 17% en agua caliente sanitaria 
(ACS). Es decir, un 87% del consumo del sector edifica-
ción se concentra en climatización, equipos y ACS. En 
cambio, la importancia de la iluminación es muy baja, 
un 5% del consumo.

La eficiencia de estos consumos está fuertemente ligada 
al diseño del propio edificio. En este sentido, resulta más 
barato y eficaz incorporar criterios de ahorro y eficiencia 
energética al proyectar los nuevos edificios. Sin embar-
go, es posible y necesario aplicar medidas correctoras 
en los edificios construidos, en aislamientos (ventanas), 
renovación de sistemas de climatización (calderas, ge-
neración renovable) y electrodomésticos, gestión de la 
irradiación solar en ventanas y fachadas, hábitos de uso 
y consumo.

La adecuada concienciación de las administraciones y 
los ciudadanos es básica para garantizar estos ahorros, 
que representan un cambio de mentalidad y unas fuertes 
inversiones iniciales, con un periodo de retorno normal-
mente no inferior a los diez años.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario del Partido 
Popular presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a: 

1. Asegurar el estricto cumplimiento de la normativa de 
ahorro y eficiencia energética para nuevos edificios, tan-
to en la fase de proyecto como en la de ejecución y final 
de la obra.

2. Desarrollar y poner en marcha en un plazo no superior 
a seis meses un plan único específico de incentivo del 
ahorro y la eficiencia energética para edificios construi-
dos, dirigido a reducir los consumos en climatización, 
equipos eléctricos y electrónicos y agua caliente sanita-
ria, limitando a estos ámbitos los incentivos económicos, 
con medidas concretas para cada uno de ellos e integran-
do los planes existentes como el plan Renovat de venta-
nas y calderas.

3. Dotar presupuestaria y suficientemente el plan de in-
centivo del ahorro y la eficiencia energética para edifici-
os construidos 

4. Informar y concienciar a la sociedad, empresas, ins-
tituciones y ciudadanos, de la necesidad, fundamento y 
prioridad de las distintas medidas de ahorro y eficiencia 
energética en edificios comerciales y residenciales.

Palau del Parlament, 12 de mayo de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

En el cas concret que ara ens ocupa hi ha el compromís 
d’aportació de l’ACA de la quantitat de 675.432 euros per 
a actuacions incloses al Pla de millora de l’espai fluvial 
del riu Tenes en el terme municipal de Santa Eulàlia. Cal 
tenir en compte que aquest projecte també està finançat 
a través d’una subvenció del FEDER eix 2, i que per tant 
l’actuació ha d’estar finalitzada abans de finalitzar l’any 
2011.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a incloure en els pressupostos de l’any 2011 una 
dotació pressupostària de 675.432 euros per a donar 
compliment al conveni signat entre l’Agència Catalana 
de l’Aigua, i l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
sobre actuacions previstes al Pla de millora hidràulica i 
ambiental al riu Tenes

Palau del Parlament, 13 de maig de 2011

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa d’estalvi i eficiència energè-
tica en els edificis
Tram. 250-00489/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12829 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partit 
Popular de Catalunya, conforme a lo establecido en los 
artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente propuesta de resolución para que sea 
sustanciada en la Comisión de Empresa y Empleo.

Exposición de motivos

Las necesidades energéticas de los edificios comerciales 
y residenciales tienden a aumentar ligadas a la mejora 
en la calidad de vida y al modelo de desarrollo social de 
un país.

Actualmente, este sector consume una parte importante 
de la energía total demandada. En Cataluña, solo el con-
sumo doméstico ya representa un 23% del consumo final 
de energía eléctrica, y el sector servicios un 31%.

Por tanto, debemos acometer la gestión de esta demanda 
para garantizar la sostenibilidad económica y medioam-
biental del sistema energético, poniendo en marcha las 
medidas de ahorro y eficiencia energética más eficaces y 
adecuadas a las características del sector de la edificación.
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Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a: 

1. Continuar fomentando la cogeneración en los sectores 
industrial y residencial, con planes específicos para cada 
sector, potenciando, cuando sea aconsejable y posible el 
uso de combustibles renovables alternativos, como el bi-
ogás y la biomasa, así como la utilización de ciclos de 
Rankine de baja temperatura con fluidos orgánicos.

2. Continuar impulsando la sustitución progresiva de las 
centrales térmicas convencionales más contaminantes 
por centrales de ciclo combinado.

Palau del Parlament, 12 de mayo de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla específic de foment del transport 
públic
Tram. 250-00491/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12831 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Par-
tit Popular de Catalunya, conforme a lo establecido en 
los artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la siguiente propuesta de resolución para que 
sea sustanciada en la Comisión de Territorio y Sosteni-
bilidad.

Exposición de motivos

La energía consumida por el sector del transporte provi-
ene fundamentalmente del petróleo, y es una demanda 
que crece cada año.

El 89% de este consumo se produce en el transporte por 
carretera, representando el transporte de personas el 
70% y el de mercancías el 30%.

Según los datos de la Agencia Internacional de la Ener-
gía el transporte en coche es el medio mayoritariamente 
utilizado para el transporte de personas (87%, frente al 
avión, 10%, y el 3% restante: autobús, tren y barco), exis-
tiendo una fuerte diferencia de coste entre el transporte 
público y el transporte en vehículo privado (un 54% su-
perior).

En cuanto al transporte de mercancías, dos tercios de la 
carga total se transportan hoy en Europa por carretera.

Evaluando los costes externos asociados (accidentes, 
contaminación, cambio climático, congestión, ruido), la 
diferencia de coste entre los distintos medios de trans-

Proposta de resolució sobre l’ús de com-
bustibles renovables alternatius i sobre la 
substitució progressiva de les centrals tèr-
miques convencionals per les de cicle com-
binat
Tram. 250-00490/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12830 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz del GP del Partit 
Popular de Catalunya, María José García Cuevas, dipu-
tada del GP del Partit Popular de Catalunya, conforme a 
lo establecido en los artículos 145 y 146 del Reglamen-
to del Parlamento, presentan la siguiente propuesta de 
resolución para que sea sustanciada en la Comisión de 
Empresa y Empleo.

Exposición de motivos

Energéticamente, el sector industrial, tanto el productor 
como el consumidor de energía eléctrica, se caracteriza 
por aprovechar solo un porcentaje del recurso energético 
que utiliza. Es lo que se conoce como rendimiento o efi-
ciencia energética.

Todas las máquinas que transforman energía calorífica 
en energía mecánica o eléctrica disipan al medio ambi-
ente dos tercios de la energía primaria que consumen, es 
decir, tienen una eficiencia media del 33%.

Una medida de ahorro y eficiencia inmediata consiste 
en utilizar esta energía desaprovechada para producir 
energía térmica útil (vapor, agua caliente, aceite térmico, 
agua fría para refrigeración, etc.), que se puede utilizar 
para generar electricidad o consumo directo. Esta es la 
base de la cogeneración, que aumenta el rendimiento 
energético global de la instalación que lo aplica hasta el 
67%.

La cogeneración se ha desarrollado de manera impor-
tante en Cataluña, llegando a generar más del 12% del 
total de la producción de energía eléctrica, consiguiendo 
ahorros de más del 10% del consumo total de energía en 
el sector donde se ha instalado.

Las centrales de ciclo combinado son un ejemplo eficaz 
de aplicación de estos principios. Cuentan con dos ci-
clos termodinámicos productores de electricidad, uno 
primero de gas, y el segundo que aprovecha la alta tem-
peratura de los gases de escape de la turbina de gas 
para producir vapor de agua, que mueve una turbina de 
vapor. La eficiencia de estas plantas es del 60%, frente 
al máximo del 40% de otros tipos de centrales térmi-
cas.

Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario del 
Partido Popular presenta la siguiente: 
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’estalvi i eficiència energètica
Tram. 250-00492/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 12832 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partit 
Popular de Catalunya, conforme a lo establecido en los 
artículos 145 y 146 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la siguiente propuesta de resolución para que sea 
sustanciada en la Comisión de Empresa y Empleo.

Exposición de motivos

El consumo de energía ligado a nuestro modelo socio-
económico puede y debe ser frenado. Debemos dismi-
nuir la relación entre consumo energético y desarrollo 
económico, consumo energético y nivel de vida. Debe-
mos garantizar la sostenibilidad económica y medioam-
biental de nuestro modelo energético sin afectar al mo-
delo vigente de sociedad del bienestar.

El consumo energético de los últimos años se ha basa-
do fundamentalmente en la utilización de unos recursos 
naturales fósiles, que se agotarán en unos años y que im-
pactan de manera muy negativa en el medio ambiente, 
por la emisión de gases y partículas contaminantes.

Por otra parte, la Cumbre del Milenio de las Naciones 
Unidas del año 2000 estableció ocho objetivos de de-
sarrollo y nivel de vida que implican una disponibilidad 
energética suficiente, fiable y creciente.

Las fuentes alternativas de energía ayudan a cubrir esta 
demanda con un menor impacto en el medio ambiente en 
relación a las fuentes tradicionales, pero, por su propia 
naturaleza, no son suficientes, no son gestionables y su 
disponibilidad es menor.

Por tanto es necesario abordar una estrategia comple-
mentaria de gestión de la demanda energética, mediante 
una política de ahorro energético y de utilización más 
eficiente de los recursos.

Esta política debe ser consistente y realista, abordando 
con visión de conjunto los consumos más relevantes y 
con margen y posibilidades reales de mejora. Proponien-
do medidas concretas e individualizadas para los secto-
res de mayor consumo energético.

En el caso de los países desarrollados de la OCDE los 
tres sectores donde se concentra el mayor consumo de 
energía y donde más efectiva sería la aplicación de medi-
das de ahorro y eficiencia son la edificación, el transporte 
y la industria, incluyendo la generación de electricidad.

La adecuada concienciación de las administraciones y 
los ciudadanos es básica para garantizar estos ahorros, 
que representan un cambio de mentalidad y general-
mente unas inversiones iniciales, por lo que no podrán 
ser efectivas si no se acompañan, por parte de las ad-
ministraciones responsables, de una estrategia clara, una 

porte se incrementa. (Según datos INFRA02 los costes 
externos asociados al coche son de 87 euros por 1.000 
pasajeros y km, 38 el tren y 34 el autobús).

De todo lo expuesto se deduce que las medidas más efi-
caces de ahorro y eficiencia energética en el sector del 
transporte deben ir encaminadas, por una parte a dismi-
nuir los consumos asociados al transporte por carretera, 
y por otra a modificar los modos actuales de transporte, 
hacia aquellos energéticamente más eficientes.

Las directrices en este sentido son claras y están defi-
nidas: 

– Política de transportes definidas por la Comisión Eu-
ropea (COEU06)

– Libro Verde de la Comunidad Europea (COM07)

– Medidas de la AIE para reducir el consumo de carbu-
rantes y las emisiones de CO2 (AIE01)

– Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética aprobada 
en España para el período 2004-2012.

Pero es necesario que las administraciones responsables 
de llevarlas a la práctica prioricen las medidas de mayor 
impacto y pongan los medios informativos, organizati-
vos y económicos necesarios.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario del Partido 
Popular presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a: 

1. Desarrollar y poner en marcha en un plazo no superior 
a seis meses un plan específico de fomento del transporte 
público, garantizando la calidad, fiabilidad, disponibi-
lidad y eficacia del mismo, con especial énfasis en los 
medios más eficientes.

2. Desarrollar y poner en marcha en un plazo no supe-
rior a seis meses un plan específico de intermodalidad 
para el transporte de pasajeros en el área metropolitana 
de Barcelona, reestructurando los horarios en favor de la 
reducción del tiempo de los intercambios entre líneas y 
modos de transporte.

3. Impulsar el desarrollo y utilización de nuevos carbu-
rantes, incidiendo en los más testados y eficientes.

4. Impulsar la mejora de las infraestructuras para mini-
mizar la congestión viaria.

5. Desarrollar y poner en marcha en un plazo no superior 
a seis meses un plan específico de intermodalidad para 
el transporte de mercancías, solucionando eficazmente la 
conexión en infraestructuras y servicios y reglamentos 
de cada uno de los modos de transporte.

Palau del Parlament, 12 de mayo de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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nera de pla industrial i complementari, que es van apro-
var el 15 de juliol de 2010.

Actualment l’esmentada empresa ha palesat (segons in-
formacions publicades pels mitjans) la seva voluntat de 
realitzar un nou ajustament de llocs de treball atesa la si-
tuació de baixa demanda de fabricació. Tanmateix també 
existeixen notícies segons les quals a nivell internacional 
i sobretot a la UE l’empresa està en una situació similar.

Per altre banda ALSTOM ha estat una empresa que de 
manera constant ha rebut comandes del sector públic i 
molt especialment de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Ajuntament de Barcelona, de manera que una bona 
part de la seva activitat de fabricació s’ha fonamentat en 
aquestes comandes

Es prou coneguda la crisi econòmica i els seus efectes 
també en el sector de fabricació ferroviària de manera que, 
fins i tot, la principal operadora a nivell de l’Estat ha rea-
litzat una significativa davallada en les seves comandes.

Finalment si ALSTOM utilitzés un nou ERO, en aquest 
cas d’extinció, es podria veure compromesa l’activitat es-
sencial de l’empresa de manera que cal gestionar aquesta 
possibilitat per evitar-la o reduir la seva afectació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Realitzar les gestions necessàries davant l’empresa 
ALSTOM per a conèixer directament la situació de l’em-
presa i la seva voluntat de recórrer a un ERO. Aquestes 
gestions cal efectuar-les al màxim nivell de decisió de 
l’empresa a nivell nacional i internacional per obtenir la 
informació més directe possible.

2. Activar tots els instruments definits per la Llei de po-
lítica industrial i pel Pla de política industrial de Cata-
lunya 2010-2020, i també les mesures que conté l’Acord 
estratègic 2008-2011 pel que fa a la indústria, especial-
ment totes les actuacions referents a política industrial, 
prevenció de deslocalitzacions, plans socials o recerca i 
desenvolupament (R+D).

3. Gestionar un pla industrial davant l’empresa ALS-
TOM i si convé de reindustrialització, que eviti la uti-
lització d’un expedient de regulació d’ocupació per part 
de l’empresa. Caldrà també analitzar el nivell de compli-
ment dels acords estratègics subscrits en el seu dia per 
analitzar la viabilitat de l’empresa.

4. Supervisar que la utilització d’un expedient de regula-
ció d’ocupació només esdevingui acceptat si contribueix 
a garantir la continuïtat de l’empresa i, en tot cas, sigui 
realitzat amb la màxima coresponsabilitat social per part 
de l’empresa de manera que: 

a. afecti al menor nombre possible de llocs de treball.

b. es garanteixi la continuïtat de l’empresa a curt i llarg 
termini de manera que es presenti un pla de viabilitat.

c. els treballadors/es afectats disposin d’un pla social que 
garanteixi la seva ocupació.

política definida y consistente y unas medidas realistas, 
individualizadas por tipo de consumo y apoyadas con fi-
nanciación pública.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario del Partido 
Popular presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a: 

1. Desarrollar y poner en marcha en un plazo no superior 
a seis meses un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 
para Cataluña, donde se defina la estrategia y la política 
de ahorro y eficiencia energética para los próximos 10 
años, con visión de conjunto y planes y medidas concre-
tos e individualizados para los tres sectores prioritarios: 
edificación, transporte e industria. Impulsando las medi-
das más realistas y de mayor impacto en cada uno de los 
tres sectores prioritarios, en función de las característi-
cas del consumo energético de cada sector.

2. Informar y concienciar a la sociedad: empresas, ins-
tituciones y ciudadanos, de la necesidad, fundamento y 
contenido del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética.

Palau del Parlament, 13 de mayo de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el coneixement 
de la situació d’Alstom i sobre les actuacions 
per a garantir la continuïtat de l’empresa
Tram. 250-00493/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 12846 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, 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 d’Empresa i Ocupació 

Exposició de motius

L’empresa ALSTOM ocupa actualment a 1.182 treba-
lladors, entre la totalitat de les seves activitats, i té la 
principal seu a la factoria de Santa Perpetua dedicada al 
sector ferroviari.

Durant els darrers anys la seva activitat ha davallat i com 
a conseqüència l’empresa ha presentat diverses iniciati-
ves per adequar-se a les noves realitats de mercat, dis-
posant actualment d’un ERO de suspensió i de reducció 
de jornada.

A l’ERO presentat i aprovat l’any 2007 es van introduir 
uns acords tecnològics, com a part de l’expedient i a ma-
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Atès que el procés de transformació urbanística del barri 
de la Mina està en el seu procés final i la construcció del 
cap de la mina és un element important des del punt de 
vista d’equipaments i també social i de millora de la salut 
de la població.

Acords: 

1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la 
inclusió en el pressupost de 2011 de partida pressupos-
tària per executar, aquest mateix any, l’obra del projec-
te del nou centre d’assistència primària del barri de la 
Mina.

2. Comunicar aquest acord a la Presidència del Govern 
de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la Plata-
forma d’entitats i veïns de la Mina i a l’Associació veïnal 
del barri de la Mina.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a incloure en el pressupost de 2011 la partida 
pressupostària per executar, aquest mateix any, l’obra del 
projecte del nou centre d’assistència primària del barri 
de la Mina.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Caterina Mieras i 
Barceló, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis i els recursos de l’Hospital de 
Mataró i sobre el funcionament del Consorci 
Hospitalari de Mataró
Tram. 250-00495/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 13071 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució sobre 
els serveis a l’hospital de Mataró i l’assistència sanitària 
pública a Mataró per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

L’Hospital de Mataró ha començat a patir les greus con-
seqüències d’una política indiscriminada i injusta de 
retallades de prestacions i serveis que l’actual Gerència 

d. que s’estudiï i requereixi a l’empresa ALSTOM a uti-
litzar tècniques com les jubilacions anticipades, per re-
duir al màxim el nombre de treballadors/es afectats.

Palau del Parlament, 13 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposta de resolució sobre la inclusió en 
el pressupost del 2011 d’una partida pres-
supostària per a l’execució de les obres del 
nou centre d’atenció primària de la Mina, a 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00494/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 12863 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Caterina Mieras i Barceló, diputada del 
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Sant Adrià del Be-
sòs, en la sessió que va tenir lloc el dia 28 de març de 
2011, va adoptar el següent acord: 

«La transformació del barri de la Mina ha estat i con-
tinua sent un objectiu prioritari per a la ciutat de Sant 
Adrià i també per a les institucions que conformen el 
Consorci de del barri de la Mina, constituït l’any 2000 i 
que té com objectiu dirigir, coordinar i executar el Pla de 
transformació del barri de la Mina.

El Pla de transformació del barri de la Mina té com a 
objectius globals un seguit d’actuacions urbanístiques, 
socials, educatives i laborals, integrades de forma glo-
bal i coordinades per obtenir a mig i llarg termini un 
barri en condicions plenes d’habitabilitat, enfortit social 
i comunitàriament, un barri integrador on es conviu de 
forma cívica, respectuosa i responsable.

En les línies d’actuacions urbanístiques i de salut es va 
aprovar la construcció de un nou centre d’assistència 
primària, per substituir el centre actualment existent i 
així millorar la prevenció i atenció sanitària al barri, 
i donar un espai adient de treball a l’equip de professi-
onals que atenen la població i que estan plenament in-
tegrats en la tasca de transformació del barri des de fa 
molts anys.

Atès que la construcció del nou cap de la Mina té la 
llicencia d’obres concedida des de 2008 i és efectiva 
la cessió del terreny de 1004 m2 per part de l’Ajunta-
ment de Sant Adrià de Besòs al carrer Francesca Bon-
nemaison amb avinguda Manuel Fernández Márquez.
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Proposta de resolució sobre la construcció 
d’un institut a la Vinyota, a Mollet del Vallès 
(Vallès Oriental)
Tram. 250-00496/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 13132 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenta la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La ciutat de Mollet del Vallès (Vallès Oriental) ha expe-
rimentat un important creixement demogràfic els darrers 
anys que fa necessari la construcció d’un nou Institut 
d’educació secundària. Una demanda compartida pel 
conjunt de grups polítics de l’Ajuntament de Mollet i per 
les associacions de pares i mares.

El proper curs 2011-2012 han d’iniciar estudis d’educa-
ció secundària més d’un centenar d’alumnes que no tro-
ben cabuda en els altres centres de la ciutat, doncs es 
troben saturats.

El juliol de 2006 l’Ajuntament de Mollet va cedir els ter-
renys de la Vinyota al Departament d’Educació per la 
construcció del nou IES. El Departament va manifestar 
el seu compromís amb la construcció del nou centre edu-
catiu i es van fer les previsions pressupostàries corres-
ponents 

El desembre de 2010 el Consell d’Administració de 
GISA va acordar adjudicar el contracte de serveis per a 
la redacció del projecte de construcció

La Consellera d’Educació ha manifestat que el Govern 
de la Generalitat no compta amb suficients recursos per 
engegar les obres previstes de construcció de centres 
educatius.

Per la qualitat de l’educació també és imprescindible 
comptar amb les infraestructures adequades que perme-
tin desenvolupar amb plena normalitat l’activitat docent. 
I, per altra banda, la inversió en educació és fonamental 
per mantenir la cohesió social, sortir de la crisi amb mi-
llors condicions per afrontar els reptes de futur i impul-
sar el canvi de model productiu.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a impulsar la construcció del quart institut previst 
pel Departament d’Ensenyament a Mollet del Vallès, en 

està imposant amb la complicitat de la Conselleria de 
Salut.

Els serveis d’urgències estan totalment saturats, per 
disminució de personal, situació que s’agreujarà amb 
les retallades previstes de fins a un 10 per cent de les 
consultes externes, la supressió d’activitat quirúrgica a 
les tardes, etc.

També s’ha anunciat una important disminució de perso-
nal i atenció en els Serveis de Salut mental.

D’altra part, s’està incrementant la càrrega de treball dels 
professionals sanitaris fins a fer impossible que puguin 
assumir-la amb al mínim d’atenció i dedicació impres-
cindibles i se’ls vol imposar la supressió del dia de lliu-
rança posterior a les guàrdies mèdiques, que atempta 
contra els acords presos.

Des del punt de vista de l’equipament hospitalari, s’ha 
anuncia la intenció de la direcció, seguint les instrucci-
ons del Departament de Salut de la Generalitat de proce-
dir al tancament d’una unitat de l’hospital, –de 42 llits– 
així com de 3 de les Unitats de Cures Intensives.

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

Proposta de resolució

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

1. Mantenir amb relació a l’Hospital de Mataró: 

a) Tots els programes existents, especialment pel que fa 
a Salut Mental.

b) Els recursos humans i materials destinats al servei 
d’Urgències, consultes externes i activitat dels quiròfans 
a les tardes, en especial les consultes per a pacients amb 
patologies específiques i les proves mèdiques comple-
mentàries.

c) El nombre d’unitats d’hospitalització i de llits disponi-
bles, en especial a la unitat de Cures Intensives.

2. En relació al funcionament del Consorci Hospitalari 
de Mataró: 

a) Facilitar amb total transparència a tots els agents inte-
ressats, la informació relativa a retribucions dels càrrecs 
directius, clàusules del concert, contractes del Consorci 
amb tercers.

b) Realitzar un estudi de l’estructura de direcció i co-
mandaments i possibilitat de reduir-la.

3. Sotmetre qualsevol proposta de re-estructuració dels 
serveis i prestacions i les mesures d’estalvi i eficiència 
que es considerin necessàries al previ debat i acord de 
totes les parts implicades: professionals de la sanitat, 
usuaris, sindicats, administracions locals i de la Gene-
ralitat.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 
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A nivell ecològic es poden distingir fins a 11 hàbitats ve-
getals d’interès comunitari descrits per la Unió Europea, 
entre els quals els boscos de ribera, les praderies submer-
gides de carofícies o el cinyell de mansega i canyís de les 
seves vores. També destaquen els valors faunístics, que 
tot i tractar-se d’un estany d’aigües oligotròfiques - amb 
pocs nutrients– i profundes, inclouen més de 15 espècies 
animals d’interès comunitari, com el barb de muntanya, 
la tortuga d’estany o els musclos de riu. També hi ha més 
de 28 espècies d’ocells de la Directiva Aus Europea i 
d’altres incloses per la legislació nacional, com la llúdri-
ga o la cigonya blanca.

El front urbà de l’Estany pels seus valors paisatgístics 
i culturals ha estat catalogat com a Jardí Històric –Bé 
Cultural d’Interès Nacional–. L’aigua de l’Estany ha es-
tat un element clau en el desenvolupament històric de la 
ciutat i els 5 recs artificials que el desguassen constru-
ïts al segle ix formen un tramat de canals que s’integren 
dins la xarxa urbana, descobrint al seu pas un ric patri-
moni històric, com diverses farineres, molins, una farga 
d’Aran o La Llotja del Tint. A les seves ribes es concen-
tren restes de jaciments arqueològics únics a Catalunya 
com el poblat neolític de la Draga, o l’ibèric del Castell 
de Porqueres, i en el seu moment va ser utilitzat com a 
font de recursos, tant la pesca per a l’alimentació, com 
la recollida de vegetació (vímets, etc.) utilitzats per a la 
manufactura d’estris d’ús quotidià.

L’Estany però com a element identificador s’ha convertit 
en un fenomen social i cultural per la comarca del Pla 
de l’Estany. L’Estany ha estat font d’inspiració d’escrip-
tors, poetes i pintors, i la seva màgia ha inspirat llegen-
des i històries. Actualment, l’estany s’ha potenciat com 
a atractiu turístic i per a la pràctica de l’esport o activi-
tats de millora de la salut. Des de la seva participació en 
les proves de rem del Jocs Olímpics de Barcelona l’any 
1992, l’Estany s’ha consolidat com a un espai ideal per a 
practicar competicions nacionals i internacionals de rem, 
piragüisme i triatlons. Cada cop més, és fa necessari te-
nir eines per a gestionar de forma sostenible les activitats 
que s’hi desenvolupen, amb el repte de convertir-se en 
un exemple en la comptabilització de la conservació del 
patrimoni natural i dels seus usos recreatius, esportius i 
econòmics sostenibles.

La demanda de que l’Estany de Banyoles sigui declarat 
Parc Nacional és una petició històrica, recolzada per 
mocions aprovades pels ajuntaments de Banyoles, Por-
queres i Fontcoberta i amb un ampli suport social per en-
titats com Limnos –Associació de Defensa del Patrimoni 
Natural del Pla de l’Estany–, el Centre d’Estudis Comar-
cals de Banyoles i el Centre Excursionista de Banyoles. 
A més, existeix des de l’any 2007 un document amb els 
corresponents estudis previs i amb cartografia detallada 
a punt per a ser discutida i aprovada. La proposta de Parc 
Natural hauria d’incloure les diferents zones incloses en 
el pla d’Espais Naturals «EIN de l’Estany de Banyoles 
i Platja d’Espolla», així com altres espais de la mateixa 
conca lacustre com Sant Miquel de Campmajor i part del 
riu Fluvià fins la Reserva Natural de Fauna Salvatge de 
l’Illa del Fluvià.

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

els terrenys de la Vinyota cedits per l’Ajuntament, el curs 
2011-2012.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una llei de declaració del parc natural de 
la conca lacustre de Banyoles (Pla de l’Es-
tany)
Tram. 250-00497/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 13136 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució sobre l’elabo-
ració del projecte de llei de creació del Parc Natural de la 
conca lacustre de l’Estany de Banyoles (Pla de l’Estany) 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

L’Estany de Banyoles és un dels espais naturals més 
singulars de Catalunya que aplega en un mateix indret 
un conjunt de valors ecològics, paisatgístics i hidroge-
ològics únics, que han contribuït a la generació d’unes 
activitats amb elevat valor social i històric, i amb un in-
estimable significat etnològic.

A nivell natural l’Estany amb les seves 112,5 Ha és el 
llac més gran de Catalunya i la seva conca lacustre con-
forma un sistema hidrològic d’origen càrstic únic a Ca-
talunya i a la Península Ibèrica que ha estat inclòs en 
el Pla d’espais d’Interès Natural (PEIN), i que li ha val-
gut el seu reconeixement internacional tant a la Xarxa 
Natura 2000, com al tractat Ramsar de Zones Humides 
d’Importància Internacional. A Catalunya només els 
Parcs Naturals dels Aiguamolls de l’Empordà, el Delta 
de l’Ebre i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici han obtingut aquesta mateixa catalogació.

A nivell hidrològic les aigües entren de forma subterrà-
nia procedents de l’Alta Garrotxa a través de les capes 
calcàries del subsòl i enriquides amb carbonats i sulfats. 
En el fons de l’Estany es produeixen interessants fenò-
mens físics i químics provocant una estratificació com-
plexa de l’aigua, a la vegada que hi apareixen comunitats 
bacterianes de gran importància ecològica. A nivell ge-
ològic la zona lacustre de l’estany conté el registre més 
complert de la història geològica quaternària del nord-
est peninsular.

http://www10.gencat.net/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1597
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1597
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic/descriptiva/211_descrip.pdf
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/natura/sistema_informacio/inventari_interes_geologic/descriptiva/211_descrip.pdf
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perior fins arribar als 5.537.199,37 m3, el que suposaria 
un increment d’un 38,43% del volum net autoritzat.

Tanmateix en lloc d’iniciar els treballs de clausura i res-
tauració paisatgística, en data 21 de febrer de 2011, el 
conseller de Territori i Sostenibilitat dicta una resolució 
de modificació no substancial de l’autorització ambiental 
que permet allargar la vida útil de l’esmentat dipòsit.

Entenem doncs, que l’actuació del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat i l’Agència de Residus de Catalunya, 
comporta l’incompliment del conveni abans citat per ex-
cedir el termini màxim pactat i establert pel funciona-
ment del dipòsit i la seva clausura, i en excedir el volum 
màxim de dipòsit de residus autoritzat en la pròpia auto-
rització ambiental que no es pot arranjar a través d’una 
modificació no substancial.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a donar compliment al conveni signat entre el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge avui Terri-
tori i Sostenibilitat, l’Agència de Residus de Catalunya i 
l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, a procedir 
immediatament al tancament i restauració paisatgística 
de l’abocador de les Valls, i suspendre qualsevol activitat 
de dipòsit de residus en aquest indret.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari d’atenció del centre d’atenció primà-
ria de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-00499/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 13187 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Eva García Rodríguez, diputa-
da del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El CAP de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) està obert 
en horari diürn i tanca a les nits fins a les 8 del matí. 
A part de donar servei al propi municipi, dona servei, a 
través de consultoris o fora del horari d’aquests als muni-

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar i 
presentar en el Parlament, durant l’any 2011, la Llei de 
declaració del Parc Natural de la conca lacustre de Ba-
nyoles.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni signat amb l’Agència de Residus 
de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera (Vallès Oriental) per al tan-
cament del dipòsit controlat de residus de 
les Valls
Tram. 250-00498/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 13144 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Al municipi de Santa Maria de Palautordera, comarca 
del Vallès Oriental, està funcionant des de el 18 de febrer 
de 1993, en que la Junta de Residus de Catalunya en va 
autoritzar el seu funcionament, el dipòsit controlat de re-
sidus de les Valls.

El volum net del dipòsit autoritzat conforme l’autoritza-
ció ambiental és de 4.000.000 m3, i la cota màxima del 
dipòsit prevista una vegada segellat conforme a la pròpia 
autorització ambiental es va situar en 279,5 msmn.

L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, el Con-
seller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i President de l’Agència de Residus de Catalu-
nya, van signar l’1 d’abril de 2008, l’anomenat «conveni 
de col·laboració entre ambdues administracions», en el 
que es varen establir les bases i instruments necessaris 
pel tancament progressiu del dipòsit controlat de les 
Valls, en el que textualment es va establir l’acord en que 
aquest tancament s’estimava en data no més llunyana del 
31 de desembre de 2010.

S’ha constatat que les entrades a l’abocador des de l’any 
1993 fins el juny de 2010, segons la pròpia empresa ex-
plotadora de l’abocador era de 5.377.573 m3, volum que 
suposa un increment del 34,44% del volum net autorit-
zat, volum que segons estudi encarregat pel propi Ajun-
tament de Santa Maria de Palautordera era fins i tot su-
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tal que sigui substanciada davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració.

Exposició de motius

Fa anys que les entitats veïnals de Sabadell i les orga-
nitzacions de la gent gran han estat protagonitzant la 
justa reivindicació de la construcció d’una residencia i 
un centre de dia al districte 6 d’aquesta ciutat del Vallès 
Occidental.

En un escrit signat el 19 de desembre de 2005 per l’AAVV 
de la Creu de Barbarà, l’AAVV Espronceda, l’AAVV 
Campoamor, l’AAVV de Termes, la Federació Coordi-
nadora de Centres de Jubilats de Sabadell i Comarca, el 
Club de Jubilats i Pensionistes del sector Sud, el Casal 
de Jubilats i Pensionistes de Campoamor i l’Agrupació 
d’Avis Creu de Barbarà, deien: 

«[…] los espacios públicos para las necesidades socio-
sanitarias en la zona son escasos y pensamos que el cre-
cimiento demográfico no ha tocado techo y que los da-
tos que tenemos de envejecimiento tanto local, como de 
distrito, aconsejan la construcción completa en el sector 
sur; el CAP previsto junto al mercado y la Residencia 
Asistida en Diego de Almagro».

Doncs bé, aquesta justa reivindicació veïnal, va concre-
tar-se amb l’aprovació pel Govern, l’any passat, d’una 
partida pressupostària de 30.783.477 euros per a la cons-
trucció de la Residència i centre de Dia Sabadell Parc 
Central.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar de manera immediata el procés per ad-
judicar les obres per a la construcció de la Residència i 
Centre de Dia Sabadell Parc Central.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

cipis de Cabrera d’Anoia, Mediona, Sant Pere de Riude-
bitlles, Sant Quintí de Mediona i Torrelavit.

El municipi de Sant Sadurní d’Anoia ha crescut molt en 
els darrers anys, així com el seu entorn immediat en el 
qual s’hi ha instal·lat nombroses empreses que treballen 
les vint-i-quatre hores del dia. El municipi s’ha convertit 
en un centre d’atracció turística vinculat al sector del vi 
i el cava, on es realitzen periòdicament diverses fires i 
festes que atrauen gran quantitat de públic. En festes i 
activitats com la Setmana del Cava, el Cavatast, la Festa 
de la Fil·loxera o les pròpies festes locals, la població es 
multiplica en activitats tant diürnes com nocturnes.

Al marge d’aquests grans esdeveniments, el municipi 
rep gran quantitat de turisme que visita les nombroses 
caves del municipi que organitzen activitats. De la ma-
teixa manera, un gran nombre d’alumnes del municipi 
realitzen activitats extraescolars que poden generar la 
necessitat d’acudir al metge en hores tardanes del vespre 
quan el CAP tanca o està a punt de tancar, impedint la 
seva atenció immediata.

Tots aquests motius fan necessari que el CAP de Sant 
Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) no tanqui a les nits com 
fa ara i passi a ser un dels centres d’atenció continuada 
en la comarca.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a ampliar l’horari d’atenció del Centre d’Atenció 
Primària de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) per tal 
que no tanqui a les nits.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, Eva García Rodríguez, diputades del GP 
del PPC

Proposta de resolució sobre el l’inici del 
procés d’adjudicació de les obres per a la 
construcció de la residència i centre de dia 
Sabadell Parc Central
Tram. 250-00500/09

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

Reg. 13270 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat 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 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, José Antonio 
Coto i Roquet, fent ús del que es preveu a l’article 164 
del Reglament de la Cambra, presenta les següents Pro-
postes de Resolució subsegüents al procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 16/2010, relatiu als Ferrocar-
rils de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2006 
(256-00079/08)

Propostes de Resolució: 

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 16/2010, relatiu als Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, corresponent al 2006 i assumeix les seves 
conclusions i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya al Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat a aplicar les consideracions i ob-
servacions realitzades per la Sindicatura de Comptes en 
l’informe de fiscalització relatiu a Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya, corresponent al 2006.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

Josep Enric Millo José A. Coto 
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García 
Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 164.5 del Reglamento del Parlamento, presentan las 
siguientes propuestas de resolución subsiguientes informe 
de fiscalización 19/2010, relativo al Programa 213, Serveis 
Penitenciaris 2008 (256-00082/08) para que sea sustanci-
ada ante la Comisión de la Sindicatura de Cuentas.

Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fisca-
lización 19/2010, relativo al Programa 213, Serveis Peni-
tenciaris correspondiente al 2008 y asume sus conclusio-
nes y recomendaciones.

Palau del Parlament, 13 de abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta presentada pel G. P. Socialista (reg. 10803)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 i concordants del Re-
glament del Parlament de Catalunya, presenten la proposta 
de resolució subsegüent al debat dels procediments relatius 
als Informes de fiscalització 15/2010, referent a l’Entitat 
Autònoma de Difusió Cultural, corresponent als exercicis 
2007 i 2008, 16/2010, relatiu als Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya, corresponent al 2006, 19/2010, referent 
al Programa 213, Serveis Penitenciaris, corresponent al 

3.10.60 PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURADE COMPTES

Procediments relatius als informes de fis-
calització 15/2010, referent a l’Entitat Au-
tònoma de Difusió Cultural, corresponent 
als exercicis 2007 i 2008; 16/2010, relatiu 
als Ferrocarrils de la Generalitat de Cata-
lunya, corresponent al 2006; 19/2010, refe-
rent al Programa 213, Serveis Penitenciaris, 
corresponent al 2008, i 22/2010, referent a 
la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Terrassa, corresponent al 2007
Tram. 256-00078/08, 256-00079/08, 256-00082/08 
i 256-00083/08

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg.  10793, 10794, 10803, 108012, 10814, 
10817, 10818, 10819, 10820, 10821 i 10822 / 
Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 14.04.2011

Propostes presentades pel G. P. del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 10793, 10794 i 10814)

A la Mesa del Parlamento

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García 
Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partido 
Popular de Cataluña, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 164.5 del Reglamento del Parlamento, presen-
tan las siguientes propuestas de resolución subsiguientes 
informe de fiscalización 15/2010, relativo a la Entidad 
Autónoma de Difusión Cultural correspondiente a los 
ejercicios 2007 y 2008 (256-00078/08) para que sea sus-
tanciada ante la Comisión de la Sindicatura de Cuentas.

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el Informe de fis-
calización 15/2010, relativo a la Entitat Autònoma de 
Difusió Cultural correspondiente a los ejercicios 2007 y 
2008, asume sus conclusiones y recomendaciones.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralidad a que a través de la Intervención de la Genera-
litat, actúe con diligencia en el control de la justificación 
de las subvenciones otorgadas por la Entitat Autònoma 
de Difusió Cultural y proceda a la revocación y recla-
mación de las cantidades que no han sido justificadas 
adecuadamente o en las que se han detectado irregula-
ridades.

Palau del Parlament, 13 de abril de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC
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Propostes presentades pel G. P. Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 10817 i 10818)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu als informes de fiscalitza-
ció presentats per la Sindicatura de Comptes: l’Informe 
de fiscalització 15/2010, referent a l’Entitat Autònoma 
de Difusió Cultural, corresponent als exercicis 2007 i 
2008 (256-00078/08); l’Informe de fiscalització 16/2010, 
relatiu als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent al 2006 (256-00079/08); i l’Informe de 
fiscalització 19/2010, referent al Programa 213, Serveis 
Penitenciaris, corresponent al 2008 (256-00082/08).

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya: 

Aprova l’Informe de fiscalització 15/2010, referent a 
l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, corresponent 
als exercicis 2007 i 2008 (256-00078/08); l’Informe 
de fiscalització 16/2010, relatiu als Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent al 2006 (256-
00079/08), i l’Informe de fiscalització 19/2010, referent 
al Programa 213, Serveis Penitenciaris, corresponent al 
2008 (256-00082/08).

Insta al Govern de Catalunya a seguir les recomanacions 
de la Sindicatura de Comptes»

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
22/2010 presentat per la Sindicatura de Comptes referent 
a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, 
corresponent al 2007 (256-00083/08)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 22/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç 
i Indústria de Terrassa, corresponent al 2007 (256-
00083/08).

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte

Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

2008, 22/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç i 
Indústria de Terrassa, corresponent al 2007.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova els Informes de fiscalització 15/2010, referent 
a l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, corresponent 
als exercicis 2007 i 2008 (N.T. 256-00078/08), 16/2010, 
relatiu als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent al 2006 (N.T. 256-00079/08), 19/2010, re-
ferent al Programa 213, Serveis Penitenciaris, correspo-
nent al 2008 (N.T. 256-00082/08), 22/2010, referent a la 
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, cor-
responent al 2007 (N.T. 256-00083/08).

2. Insta al Govern de la Generalitat a seguir les reco-
manacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i 
recollides en cadascun dels Informes esmentats.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

Miquel Iceta Llorens Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

Proposta presentada pel G. P. d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 10812)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del G.P. d’Esquerra 
Republicana de Catalunya d’acord amb allò que dis-
posa l’article 164.5 i concordants del Reglament de la 
Cambra, presenta la proposta de resolució subsegüent 
al debat dels procediments relatius a l’Informe de fis-
calització 15/2010, referent a l’Entitat Autònoma de Di-
fusió Cultural, corresponent als exercicis 2007 i 2008 
(NT. 256-00078/08), l’Informe de fiscalització 16/2010, 
relatiu als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent al 2006 (NT. 256-00079/08), l’Informe de 
fiscalització 19/2010, referent al Programa 213, Serveis 
Penitenciaris, corresponent al 2008 (NT.256-00082/08), 
l’Informe de fiscalització 22/2010, referent a la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, corresponent 
al 2007 (NT. 256-00083/08)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 15/2010, referent a 
l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, corresponent als 
exercicis 2007 i 2008, l’Informe de fiscalització 16/2010, 
relatiu als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent al 2006, l’Informe de fiscalització 19/2010, 
referent al Programa 213, Serveis Penitenciaris, corres-
ponent al 2008, l’Informe de fiscalització 22/2010, refe-
rent a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terras-
sa, corresponent al 2007.

2. Insta al Govern de Catalunya a seguir les recomanaci-
ons de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 19/2010, referent al Programa 213, Serveis Pe-
nitenciaris, corresponent al 2008 (tram 256-00082/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes 

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe 
de fiscalització 22/2010, referent a la Cambra Oficial de 
Comerç i Indústria de Terrassa, corresponent al 2007 
(tram 256-00083/08).

Proposta de resolució

3. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 22/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç 
i Indústria de Terrassa, corresponent al 2007 (tram 256-
00083/08).

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

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

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei orgànica 7/1980, de 5 
de juliol, de llibertat religiosa
Tram. 270-00005/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya (reg. 13571), Grup Parlamentari Socialista (13588) 
i Grup Parlamentari de Convergència i Unió (13607).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.05.2011 al 30.05.2011).

Finiment del termini: 31.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.05.2011.

Propostes presentades pel G. P. de Convergència i 
Unió (reg. 10819, 10820, 10821 i 10822)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes 

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe 
de fiscalització 15/2010, referent a l’Entitat Autònoma de 
Difusió Cultural, corresponent als exercicis 2007 i 2008 
(tram 256-00078/08).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 15/2010, referent a l’Entitat Autònoma de Di-
fusió Cultural, corresponent als exercicis 2007 i 2008 
(tram 256-00078/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 13 d’abril de 2011

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes 

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Informe 
de fiscalització 16/2010, relatiu als Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya, corresponent al 2006 (tram 256-
00079/08).

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 16/2010, relatiu als Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya, corresponent al 2006 (tram 256-
00079/08).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament,13 d’abril de 2011

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes 

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article 
164.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
Proposta de resolució subsegüent al Debat de l’Infor-
me de fiscalització 19/2010, referent al Programa 213, 
Serveis Penitenciaris, corresponent al 2008 (tram 256-
00082/08).
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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

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 31.05.2011 al 14.06.2011).

Finiment del termini: 15.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

3.10.85. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A 
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS 
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació d’una co-
missió parlamentària d’estudi sobre segure-
tat viària
Tram. 252-00003/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup 
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa, Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència, Subgrup Parlamentari Ciutadans

Reg. 12847 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Els diputats 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 per 
l’estudi sobre seguretat viària.

Exposició de motius

Any rere any les dades d’accidents de trànsit segueixen 
demostrant que la seguretat viària no es un tema resolt i 
que és necessària una política integral per fer front a les 
seves conseqüències.

La seguretat viària i, en especial, la reducció dels acci-
dents de trànsit i de les víctimes mortals, tant dels que es 
produeixen entre conductors de vehicles a motor com de 
vianants o ciclistes, són i han de seguir sent una prioritat. 
Una prioritat de tots els grups i subgrups parlamentaris. 
Entre tots hauríem de buscar fórmules de consens que 
ens portin a un objectiu que és fer polítiques de seguretat 
viària, amb el compromís de tots per tal de prevenir els 
accidents.

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. 270-00006/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 13571), Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (13607) i Subgrup Parlamentari de Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía (13599).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.05.2011 al 30.05.2011).

Finiment del termini: 31.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.05.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 2/2011, d’economia 
sostenible
Tram. 270-00007/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 13571) i Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió (13607).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.05.2011 al 30.05.2011).

Finiment del termini: 31.05.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.05.2011.

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

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 31.05.2011 al 14.06.2011).

Finiment del termini: 15.06.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de 
les polítiques públiques per a fer efectiu el 
dret a l’habitatge
Tram. 300-00049/09

Presentació
Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 13613 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.05.2011

A la Mesa del Parlament

Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació se-
güent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 1 de juny de 2011.

– Sobre l’aplicació de les polítiques públiques per a 
l’efectivitat del dret a l’habitatge.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

Salvador Milà Solsona
Diputat del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes per a evitar el vandalisme i la de-
linqüència en les celebracions esportives
Tram. 300-00050/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 13616 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.05.2011

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 138 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente interpelación para que sea substanciada en la 
próxima sesión del Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su Subgrupo Parlamen-
tario:

– ¿Qué medidas tienen previsto adoptar los responsables 
del Departament d’Interior para evitar el vandalismo y la 
delincuencia en las celebraciones deportivas?

Palau del Parlament, 26 de mayo de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

En l’actual legislatura és necessari donar un pas més 
als efectes de garantir l’efectiva adopció de mesures 
que contribueixin a una reducció dels accident de tràn-
sit i a una millora global de la seguretat viària i des del 
Parlament de Catalunya tenim l’oportunitat d’impulsar 
mesures que redueixin els índexs d’accidents de trànsit. 
Polítiques de seguretat viària integrals i transversals ja 
que els aspectes de seguretat mai poden analitzar-me de 
manera aïllada.

Recentment, la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat 
Viària, en representació de tots els sectors implicats en 
la matèria, ha aprovat la proposta de Pla de Seguretat 
Viària 2011-2013. El Pla, en els temes de l’Àmbit polític, 
fa una crida a prioritzar la seguretat viària en l’agenda 
política a tots els nivells: Parlament, Govern, diputacions 
i ajuntaments.

Per tot l’antecedent, i d’acord amb els articles 39 i 54 del 
Reglament, els grups i subgrups parlamentaris sotasig-
nats presenten la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya impulsa la creació d’una Co-
missió parlamentaria d’estudi sobre seguretat viaria que 
tingui com objecte, directrius i terminis els següents: 

L’objecte és l’estudi i aprofundiment en tots els aspec-
tes relacionats amb la seguretat viària a Catalunya des 
de les tres vessants tradicionals, el factor humà, el ve-
hicle i la infraestructura; i des de tots els punts de vista 
- estadística, normativa, salut, educació viària, formació 
de conductors, industria, sector assegurador, mitjans de 
comunicació, víctimes i afectats, R+D, comparativa in-
ternacional, noves tecnologies, i tots aquells que puguin 
incidir en la seguretat viària.

Les directrius de treball. Les que siguin habituals a les 
comissions d’estudi i dues línies d’aprofundiment: 

– Tractament dels grans temes generals de la seguretat 
viària amb el suport d’experts i en format de llarga du-
rada.

– Encarregar estudis específics amb la conseqüent pre-
sentació per part d’experts, debat, conclusions i difusió.

La comissió estarà integrada per un membre de cada 
grup i subgrup parlamentari, i es dotarà de l’assesso-
rament i suport dels experts que consideri oportú de 
l’àmbit científic, dels centres d’investigació, de les admi-
nistracions competents en la matèria i de les entitats i as-
sociacions de víctimes implicades en la seguretat viària.

El termini de vigència d’aquesta comissió serà el del fi-
nal de la present legislatura, poden esser prorrogada.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep Enric Mi-
llo i Rocher, portaveu del GP del PPC; Anna Simó i 
Castelló, portaveu del GP d’ERC; Dolors Camats Luis, 
portaveu del GP d’ICV-EUiA; Alfons López i Tena, re-
presentant del SP de SI; Albert Rivera Díaz, president-
representant del SP C’s
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Interpel·lació al Govern sobre l’educació pri-
mària
Tram. 300-00053/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 13623 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació se-
güent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 1 i 2 de juny de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb 
l’educació primària a Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
previstes en matèria de turisme
Tram. 300-00054/09

Presentació
Rafael Luna vivas, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 13628 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.05.2011

A la Mesa del Parlament

Rafel Luna i Vivas, Diputat del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord amb 
el que disposa l’article 138 del Reglament de la Cambra, 
presenta la següent interpel·lació al Govern per tal que 
sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar els pro-
pers dies 1 i 2 de juny d’enguany: 

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de 
la Generalitat pel que fa al turisme a Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2011

Rafel Luna i Vivas
Diputat del GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
Tram. 300-00051/09

Presentació
Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 13621 i 13633 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.05.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, 
presenta la interpel·lació següent al Govern per tal que si-
gui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 1 i 2 de juny.

– Quin és el capteniment del Departament de Territori i 
Sostenibilitat sobre les polítiques d’habitatge?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2011

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre el Pla estratè-
gic per a modernitzar la justícia
Tram. 300-00052/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 13622 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació se-
güent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 1 i 2 de juny de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern respecte el Pla es-
tratègic per a modernitzar la justícia a Catalunya?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Delegació de funcions de la presidenta del 
Parlament
Tram. 246-00003/09

Anul·lació de la delegació

Per resolució de la Presidència, resta sense efectes la de-
legació de funcions publicada a la pàg. 28, del BOPC 75, 
del 25 de maig de 2011.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 1/IX, so-
bre el diàleg social
Tram. 390-00001/09

Oposició del Govern a incloure el control a 
l’ordre del dia del Ple
Reg. 13186

La Mesa admet a tràmit la sol·licitud i atès el que ma-
nifesta el Govern considera que escau d’aplicar el que 
disposa l’article 140.3 del Reglament i no el punt 6. En 
conseqüència, deixa sense efecte el seu acord del dia 26 
d’abril de 2011 de trametre la sol·licitud a la Junta de Por-
taveus per la seva inclusió a l’ordre del dia del primer Ple 
ordinari que tingui el Parlament.

Acord: Mesa del Parlament, 24.05.2011.

A la Mesa del Parlament

Joan Auladell Fontseca, director general de Relacions 
Institucionals i amb el Parlament, d’acord amb el que 
disposa l’art. 49.1.c) del Decret 326/2011, de 26 d’abril, 
de reestructuració del Departament de Governació i Re-
lacions Institucionals, amb relació a l’Acord de la Mesa 
del Parlament, de 26.04.2011, publicat al BOPC 63, de 
2.05.2011, referent al Control de compliment de la Moció 
1/IX, sobre el diàleg social, sol·licitat per l’I. diputat Sr. 
Albert Rivera Díaz, portaveu del Subgrup parlamentari 
Ciutadans,

Manifesto: 

La Moció 1/IX del Parlament de Catalunya, sobre el dià-
leg social (tram. 302-00002/09), va ser aprovada pel Ple 

Interpel·lació al Govern sobre el millorament 
del finançament de l’Agència Catalana de 
l’Aigua
Tram. 300-00055/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 13631 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 27.05.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 138 del Reglament del Parlament, presenta la interpel-
lació següent al Govern per tal que sigui substanciada en 
el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 1 i 2 de juny 
de 2010.

– Quin és el capteniment del govern en relació a les actu-
acions per millorar el finançament de l’Agència Catalana 
de l’Aigua?

Palau del Parlament, 27 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU



30 de maig de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 76

4.50.02. INFORMACIó 91

Control del compliment de la Moció 19/IX, 
sobre la liquiditat i el finançament dels ens 
locals
Tram. 390-00019/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011

Control del compliment de la Moció 20/IX, 
sobre l’atur i les polítiques d’ocupació
Tram. 390-00020/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011

Control del compliment de la Moció 21/IX, 
sobre la retallada pressupostària en l’àmbit 
de la salut
Tram. 390-00021/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011

Control del compliment de la Moció 22/IX, 
sobre mesures d’estímul econòmic, de cre-
ació d’ocupació i de suport per a emprene-
dors i autònoms
Tram. 390-00022/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011

del Parlament en la sessió de 23.02 2011 i publicada en el 
BOPC 27, de 28.02.2011.

D’acord amb el que disposa l’art. 140.3 del Reglament 
del Parlament, i en no especificar la moció cap termini 
concret, el Govern disposa d’un termini de quatre mesos 
per a retre compte del compliment de la moció, termini 
que s’ha de comptar a partir de l’endemà de la publicació 
en el BOPC.

Atès que la data de publicació va ser el 28.02.2011, el 
termini per al retiment de comptes del compliment de 
la moció per part del Govern fineix el dia 28.06.2011. 
Només a partir d’aquesta data podrà exercitar-se, si es-
cau, el que disposen els punts 5 i 6 de l’art. 140, relatius 
al procediment per a judicar el compliment o incompli-
ment, respectivament, de la moció.

Per consegüent, 

Sol·licito: 

Que en no haver transcorregut el termini reglamentari 
per a l’informe de compliment, i sens perjudici del que 
pugui manifestar el Govern quan correspongui, es re-
consideri i es deixi sense efecte l’acord de la Mesa del 
Parlament, de 26.04.2011, d’incloure aquesta qüestió a 
l’ordre del dia d’un Ple ordinari.

Barcelona, 18 de maig de 2011

Joan Auladell Fontseca

Control del compliment de la Moció 17/IX, 
sobre el futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 390-00017/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011

Control del compliment de la Moció 18/IX, 
sobre la retallada pressupostària en l’àmbit 
de la salut
Tram. 390-00018/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 24.05.2011
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
amb el conseller de Benestar Social i Famí-
lia sobre el contingut d’uns expedients re-
latius a sol·licituds d’ajuts de persones amb 
dependència
Tram. 354-00034/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Bosch Cuenca, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 12580).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, sessió del 24.05.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
amb el conseller de Benestar Social i Famí-
lia sobre el contingut d’uns expedients re-
latius a sol·licituds d’ajuts de persones amb 
dependència
Tram. 354-00035/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Eva Granados Galiano, del 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 13118).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, sessió del 24.05.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Cultura i Llengua amb el conse-
ller de Cultura sobre els motius del canvi de 
director del Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts
Tram. 354-00036/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 13182).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
sessió del 25.05.2011.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre la situació 
generada per l’anunci de tancament de l’em-
presa Yamaha de Palau-solità i Plegamans 
(Vallès Occidental) i sobre les accions per a 
afrontar la situació del sector
Tram. 354-00003/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 5, del 
25.05.2011 (DSPC-C 76).

Sol·licitud de sessió informativa de la co-
missió corresponent amb el conseller d’Em-
presa i Ocupació sobre les gestions dutes 
a terme per a evitar la deslocalització de la 
fàbrica de Yamaha de Palau-solità i Plega-
mans (Vallès Occidental)
Tram. 354-00004/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 5 del Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 76).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el con-
seller d’Empresa i Ocupació sobre el tanca-
ment de l’empresa Yamaha de Palau-solità i 
Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 354-00007/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 5, del 
25.05.2011 (DSPC-C 76).
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Sol·licitud de compareixença de Benedic-
to Martino Cruz i Luis Gómez Aranda, pre-
sident i secretari de la plataforma d’afec-
tats per l’amiant del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat), davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informin sobre la situació 
dels afectats per l’amiant
Tram. 356-00099/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 12845).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 25.05.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Cercle Tecnològic 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè informi sobre les seves 
iniciatives i el seu pla d’actuació
Tram. 356-00101/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Jaume Collboni Cuadra-
do, del Grup Parlamentari Socialista, Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Oriol Amorós i March, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 13564).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 25.05.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Confederació de Cooperatives 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè informin sobre els objec-
tius i les perspectives del cooperativisme en 
els propers anys
Tram. 356-00102/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Meritxell Borràs i Solé, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Jaume Collboni Cuadra-
do, del Grup Parlamentari Socialista, Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Oriol Amorós i March, del Grup Parlamen-

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma Unitària Contra 
l’Autopista Elèctrica Penyalba - Montsó - 
Isona davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè informi sobre la seva posi-
ció amb relació a l’avantprojecte de traçat 
de la línia de molt alta tensió Penyalba - El 
Arnedo - Isona
Tram. 356-00005/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la 
sessió núm. 5, tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 76).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Alcaldes del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi 
sobre la seva posició amb relació a l’avant-
projecte de traçat de la línia de molt alta 
tensió Penyalba - El Arnedo - Isona
Tram. 356-00006/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 5, 
tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 76).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Gent Gran de Catalunya davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració perquè in-
formi sobre la tasca que duu a terme
Tram. 356-00094/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 5, tinguda el 24.05.2011 (DSPC-C 75).
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença de representants de la Pla-
taforma «Ni un pas enrere, invertim en futur» 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a informar sobre les activi-
tats que duu a terme
Tram. 357-00036/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 24.05.2011 
(DSPC-C 75).

Compareixença d’una representació de la 
Federació d’Associacions de Gent Gran de 
Catalunya davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre la 
tasca que duu a terme
Tram. 357-00043/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 5, tinguda el 24.05.2011 (DSPC-C 75).

Compareixença d’una representació del 
Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del 
Pallars Jussà davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació per a informar sobre la seva po-
sició amb relació a l’avantprojecte de traçat 
de la línia de molt alta tensió Penyalba - El 
Arnedo - Isona
Tram. 357-00044/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 5, 
tinguda el 25.05.2011 (DSPC-C 76).

tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 13565).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 25.05.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre el tancament de l’empresa 
Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès 
Occidental) i sobre les accions per a afron-
tar la situació del sector
Tram. 355-00031/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 5, del 
25.05.2011 (DSPC-C 76).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa 
i Ocupació sobre la situació de Yamaha de 
Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 355-00032/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació (reg. 13652).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 27.05.2011.
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contractació de la cobertura mèdica per assegurances de 
salut privades. Tram. 202-00020/09. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat de totalitat i vo-
tació de les esmenes a la totalitat. (Text presentat: BOPC 
27, 12.)

7. Proposta de resolució de creació d’una comissió par-
lamentària d’estudi sobre seguretat viària. Tram. 252-
00003/09. Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència i Subgrup Parlamentari Ciutadans. 
Debat i votació (Text presentat: BOPC 76).

8. Procediment per a designar una terna per al nomena-
ment d’un magistrat o magistrada del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. Tram. 284-00048/08. Grups 
parlamentaris. Designació.

9. Procediment per a designar un membre del Consell 
Social de la Universitat de Lleida. Tram. 284-00003/09. 
Grups parlamentaris. Designació.

10. Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de les po-
lítiques públiques per a fer efectiu el dret a l’habitatge. 
Tram. 300-00049/09. Salvador Milà i Solsona, del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habi-
tatge. Tram. 300-00051/09. Pere Aragonès i Garcia, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
per a evitar el vandalisme i la delinqüència en les cele-
bracions esportives. Tram. 300-00050/09. Subgrup Par-
lamentari Ciutadans. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre l’educació primària. 
Tram. 300-00053/09. Grup Parlamentari Socialista. 
Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre el millorament del fi-
nançament de l’Agència Catalana de l’Aigua. Tram. 300-
00055/09. Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les actuacions previs-
tes en matèria de turisme. Tram. 300-00054/09. Rafael 
Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre el Pla estratègic per a 
modernitzar la justícia. Tram. 300-00052/09. Grup Par-
lamentari Socialista. Substanciació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la seguretat ciutadana als municipis. Tram. 302-
00033/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema sani-
tari. Tram. 302-00034/09. Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia amb el president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya per a presentar la 
memòria corresponent al 2009
Tram. 359-00005/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 5 de la Comis-
sió de Justícia, del 25.05.2011 (DSPC-C 78).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 11

Convocada per al dia 1 de juny de 2011

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

1 de juny de 2011

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades el 
dia 1 de juny, a les 10.00 h.)

2. Situació de compatibilitat d’un diputat. Tram. 234-
00013/09. Comissió de l’Estatut dels Diputats. Debat i 
votació del dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 
70, 59).

3. Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 
de juny, de regulació de l’impost sobre successions i do-
nacions. Tram. 200-00003/09. Govern de la Generalitat. 
Proposta de tramitació en lectura única (text presentat: 
BOPC 63, 11).

4. Projecte de llei de modificació de la Llei 30/2010, del 
3 d’agost, de vegueries. Tram. 200-00004/09. Govern de 
la Generalitat. Proposta de tramitació en lectura única 
(text presentat: BOPC 75, 5).

5. Proposició de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya. Tram. 202-00018/09. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat de totalitat i vota-
ció de les esmenes a la totalitat. (Text presentat: BOPC 
23, 13.)

6. Proposició de llei de creació de la deducció corres-
ponent al tram autonòmic de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques per les despeses realitzades per a la 
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Memòria de l’Institut Català del Crèdit Agra-
ri corresponent al primer trimestre del 2011
Tram. 334-00016/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 13259 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, per tal de donar 
compliment a l’article 40 de la Llei 25/2009, de Pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, pror-
rogats mentre no siguin vigents els del 2011, pel Decret 
109/2011, d’1 de gener, us trameto adjunta, la Memòria 
explicativa sobre l’activitat de l’Institut Català de Crè-
dit Agrari, corresponent al primer trimestre de l’exercici 
2011.

Barcelona, 19 de maig de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot 
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre la situació en data del 31 de 
març de 2011 dels avals d’operacions amb 
venciment posterior a l’1 de gener de 2011
Tram. 334-00017/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 13260 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 24.05.2011

Al President de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament de Catalunya, us trameto 
adjunta, la informació a 31 de març de 2011, a la qual es 
refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 19 de maig de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot 
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació econòmica i l’estat de les finances públiques. 
Tram. 302-00035/09. Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les retallades pressupostàries i llurs efectes en el servei 
públic de salut. Tram. 302-00036/09. Uriel Bertran Ar-
rué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència. Debat i votació.

21. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’impacte de les retallades en serveis socials i en equipa-
ments. Tram. 302-00037/09. Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’ocupació del personal de la funció pública. Tram. 
302-00038/09. Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa. Debat i votació.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2011

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

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 la Fiscalia Provincial de Barce-
lona corresponent al 2010
Tram. 334-00015/09

Presentació
Fiscalia Provincial de Barcelona
Reg. 12509 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
de Justícia: Mesa del Parlament, 24.05.2011

A la presidenta del Parlament

Excma. Señora: 

Adjunto a V.E. un ejemplar en soporte informático de la 
Memoria elaborada por esta Fiscalia Provincial de Bar-
celona, a los oportunos efectos.

Barcelona, 4 de mayo de 2011

El fiscal jefe provincial
Fdo. Martín Rodríguez Sol

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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marc jurídic estatal necessari per fer efectiva la constitu-
ció dels consells de vegueria.

Tal com va indicar el Consell de Garanties Estatutàri-
es, en el dictamen 11/2010, de 5 de juliol, sobre el Pro-
jecte de llei de vegueries, quan l’article 91.3 de l’Estatut 
d’Autonomia indica que els consells de vegueria substi-
tueixen les diputacions provincials, s’ha de produir una 
substitució real i no només aparent, que ha de comportar 
no només un canvi en la persona jurídica sinó també en 
el seu govern i administració.

Com indica el propi dictamen, aquests problemes es po-
drien haver resolt posposant la constitució dels consells 
de vegueria fins al moment en què les Corts Generals 
tramitessin la llei orgànica necessària per a realitzar les 
modificacions dels límits territorials que procedeixin.

La modificació de la Llei 30/2010 aprovada pel Govern 
de la Generalitat va en la direcció apuntada pel dicta-
men. No obstant això, en compliment de la disposició 
final segona, hauria de presentar davant del Parlament 
les iniciatives legislatives necessàries per fer efectiva la 
constitució de les vegueries.

Aquestes iniciatives legislatives responen a una doble fi-
nalitat: l’establiment del règim electoral de les vegueries, 
i la modificació dels límits provincials, als efectes d’ade-
quar-se a l’organització territorial de l’article 9 de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost.

En aquest sentit, atès que la iniciativa legislativa, d’acord 
amb l’article 87.2 de la Constitució Espanyola i l’arti-
cle 61 lletra b) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
correspon al Parlament de Catalunya, el Govern de la 
Generalitat considera necessari proposar al Parlament 
l’aprovació de les corresponents proposicions de llei, 
als efectes de què siguin presentades davant la Mesa del 
Congrés. Aquestes proposicions hauran de ser, necessà-
riament, les relatives al règim electoral de la vegueria i 
la modificació dels límits provincials, sense perjudici de 
qualssevol altre que, en l’exercici de la seva sobirania, al 
Parlament acordi.

Ha de ser en seu parlamentària, cercant el màxim con-
sens possible, on s’haurà de determinar l’abast de la pro-
posta, tant pel que fa al règim electoral a establir, en el 
marc de la modificació de la Llei orgànica de règim elec-
toral general; com en relació amb la modificació dels lí-
mits provincials, partint de les quatre funcions bàsiques 
de la província: ens local, circumscripció electoral, cir-
cumscripció territorial per al funcionament de l’Admi-
nistració General de l’Estat, i planta judicial, i l’afectació 
que la nova divisió territorial ha de tenir en cadascun 
d’aquests àmbits territorials d’actuació atribuïts a la pro-
víncia.

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern, 
el Govern 

Acorda

1. Proposar al Parlament la tramitació i aprovació de les 
iniciatives legislatives estatals necessàries per al desple-
gament de l’organització territorial que preveu la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de les vegueries, als efectes de la 
presentació a la Mesa del Congrés de les corresponents 
proposicions de llei.

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

4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Acord del Govern de la Generalitat, pel qual 
es proposa al Parlament de Catalunya la tra-
mitació i aprovació de les iniciatives legis-
latives necessàries per al desenvolupament 
de l’organització territorial prevista a la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries
Reg. 13060 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

A la Mesa del Parlament

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta de la vicepresidenta del Govern s’aprova la 
proposta d’acord pel qual es proposa al Parlament de Ca-
talunya la tramitació i aprovació de les iniciatives legis-
latives necessàries per al desenvolupament de l’organit-
zació territorial prevista a la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el deu de maig de dos mil onze.

Barcelona, 10 de maig de 2011

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del govern

Acord 

del Govern de la Generalitat, pel qual es proposa al Par-
lament de Catalunya la tramitació i aprovació de les ini-
ciatives legislatives necessàries per al desenvolupament 
de l’organització territorial prevista a la Llei 30/2010, del 
3 d’agost, de vegueries

La disposició final segona de la Llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries, disposa que el Govern de la Ge-
neralitat ha de presentar al Parlament de Catalunya, amb 
vista a la proposta a les Corts Generals, les iniciatives 
legislatives que puguin ésser necessàries, incloses les re-
latives a l’establiment del règim electoral de la vegueria, 
per tal d’adequar-lo a l’àmbit territorial que determina 
aquesta llei i, així, completar el desplegament de l’orga-
nització territorial que estableix la disposició transitòria 
primera.

Aquestes iniciatives legals estatals no han estat aprova-
des, la qual cosa ha motivat la necessària tramitació i 
aprovació del projecte de llei de modificació de la Llei 
30/2010, de 3 d’agost, que ha donat una nova redacció 
a la disposició transitòria primera, i que condiciona la 
constitució dels consells de vegueria a l’aprovació dels 
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Annex

Informe econòmic relatiu a la Proposició de 
llei de prestacions mínimes sanitàries (202-
00044/09)

I. Consideracions prèvies: 

L’article 102.2 RPC preveu que si la Mesa del Parlament 
considera que una proposició de llei pot implicar un 
augment de crèdits o una disminució d’ingressos, ha de 
sol·licitar la conformitat prèvia del Govern perquè sigui 
admesa a tràmit. La resposta del Govern ha d’ésser moti-
vada i s’ha de fer dins el termini de vuit dies des que li ha 
estat tramesa la proposició de llei, un cop transcorreguts 
els quals el silenci s’ha d’entendre com a conformitat.

II. Efectes en el pressupost vigent

Un cop analitzada la proposició de llei de prestacions 
mínimes sanitàries, es pot concloure que la seva entrada 
en vigor suposaria una afectació de manera directa, en 
el pressupost del Servei Català de la Salut i de l’Institut 
Català de la Salut, ja que la garantia del compliment dels 
terminis de llistes d’espera per a intervencions quirúrgi-
ques, proves diagnòstiques i urgències que estableix el 
Títol III provocaria un augment de la despesa sanitària 
per a l’exercici 2010 i següents.

Cal tenir present que en aquests moments ens trobem en 
una situació de pròrroga del pressupost del 2010 fins que 
s’aprovi el pressupost de la Generalitat de Catalunya per 
al 2011, per tant, amb el pressupost vigent no es podria 
assumir cap increment de despesa.

D’altra banda, l’avantprojecte de pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2011 que s’està elaborant, 
ha de donar compliment a un dels objectius fonamen-
tals que ha prioritzat el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya en aquesta legislatura, que és el equilibrar els 
comptes públics, atesa la situació econòmica i financera 
en que està immersa la Generalitat, principalment com a 
conseqüència de la crisi econòmica.

Per tant, d’acord amb les directrius del Pla de Reequi-
libri Econòmic i Financer de la Generalitat 2011 apro-
vat el gener del 2011, un dels seus aspectes essencials 
és l’objectiu de reduir la despesa de la Generalitat en un 
10% en el 2011 respecte el pressupost del 2010 i consoli-
dar uns escenaris de despesa pública que permetin asso-
lir els objectius de dèficit previstos als Plans d’Estabilitat 
de l’Estat espanyol.

A partir d’un preu mig de l’any 2010 de l’alta hospitalària 
i de les tarifes estimades per prova diagnòstica, i tenint 
en compte les dades recollides en el registre de llistes 
d’espera sanitàries del CatSalut dels pacients pendents 
d’un intervenció o d’una prova diagnòstica, l’increment 
de despesa que suposaria reduir les llistes d’espera qui-
rúrgica a 3 mesos i de les proves diagnòstiques a 1 mes 
d’espera, és de 437 milions d’euros.

Així, es pot concloure que la proposició de llei de pres-
tacions mínimes sanitàries, comportaria un elevat incre-
ment del pressupost de despeses que no és assumible en 
un entorn econòmic del pressupost del 2011 en que cal 
reduir les depeses respecte les despeses del 2010.

2. Aquestes iniciatives han d’incloure les relatives a l’es-
tabliment del règim electoral de la vegueria i la modifica-
ció dels límits provincials, sense perjudici de qualssevol 
altre que, en l’exercici de la seva sobirania, el Parlament 
acordi.

3. Amb aquesta finalitat, caldrà proposar la modificació 
de la Llei orgànica de règim electoral general, als efec-
tes de regular l’elecció dels consells de vegueria com a 
règim electoral especial, a l’empara de l’article 209 de 
la pròpia Llei orgànica de règim electoral general, així 
com proposar una llei orgànica de modificació dels lí-
mits provincials, que reculli les set vegueries existents 
a Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 9 de 
la Llei 30/2010, i en base a la distribució comarcal allà 
recollida.

4.89. PROPOSTES D’INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR

Proposta d’iniciativa legislativa popular amb 
relació a la  Proposició de llei de prestaci-
ons mínimes sanitàries
Tram. 202-00044/09

Oposició a la tramitació
Reg. 13154 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 24.05.2011

Acord: S’admet a tràmit el certificat del Govern; conse-
qüentment, atès el que disposen els articles 102.1 i 2 del 
Reglament i considerades l’oposició i les raons manifes-
tades pel Govern, no s’admet a tràmit la Proposició de 
llei damunt dita.

A la Mesa del Parlament

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de 

Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«S’acorda denegar la conformitat a la tramitació de la 
Proposició de llei de prestacions mínimes sanitàries (nú-
mero de tramitació 202-00044/09) presentada pel senyor 
Àngel Escolano Rubio, representant de la Comissió Pro-
motora, atès que la seva aprovació comportaria un aug-
ment de despeses en el pressupost vigent, d’acord amb 
l’informe que s’adjunta.»

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present 
Certificat a Barcelona, el disset de maig de dos mil onze.

Barcelona, 17 de maig de 2011

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern
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e. Es garanteix que la introducció de noves fórmules a 
l’hospitalització convencional (hospital de dia, hospi-
talització domiciliària, cirurgia major ambulatòria...) 
permet una adequació de l’oferta de llits sense posar en 
qüestió l’accessibilitat i la qualitat del sistema.

f. Es garanteix tota demanda generada d’atenció urgent 
a través dels diferents dispositius assistencials: hospitals, 
CUAPS i punts d’atenció continuada de l’atenció primà-
ria.

g. Es garanteix l’adequació de l’atenció del malalt i la 
seva família en el punt de sistema on es resolgui millor el 
seu problema de salut.

h. Es garanteix la seguretat del pacient a través de reduir 
la morbiditat i la mortalitat evitable derivada de l’apari-
ció d’efectes adversos relacionats amb l’atenció sanitària 
d’acord amb l’estratègia «Aliança per la Seguretat del 
Pacient».

i. Es garanteix l’adequació de la dotació de personal con-
tractat a les necessitats assistencials.

Barcelona, 6 de maig de 2011

Miquel Argenter i Giralt
Director

N. de la R.: La proposta d’iniciativa legislativa popular 
amb relació a la  Proposició de llei de prestacions mí-
nimes sanitàries pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.

Per tant, entenem que el Govern hauria de manifestar la 
seva disconformitat amb la continuació de la tramitació 
de la proposició de llei de prestacions sanitàries míni-
mes (202-00044/09).

III. Acord de Govern pel qual s’estableixen 
garanties de qualitat de la sanitat pública de 
Catalunya

Així mateix, cal tenir en compte que el passat 12 d’abril 
el Consell Executiu ja va aprovar un Acord de Govern 
pel qual s’estableixen garanties de qualitat de la sanitat 
pública de Catalunya.

En concret, s’estableixen les garanties següents: 

a. Es garanteix el model assistencial del sistema sanita-
ri català, centrat en les necessitats dels pacients amb un 
abordatge multidisciplinari i amb una xarxa d’atenció in-
tegral d’utilització pública i de proximitat en el territori.

b. Es garanteix l’actual catàleg de prestacions i cartera de 
serveis sanitaris de cobertura publica al ciutadà, tant en 
l’àmbit de la prevenció de la malaltia i promoció de la sa-
lut com en l’atenció comunitària, atenció primària, espe-
cialitzada hospitalària, de salut mental i sociosanitària.

c. Es garanteix que aquelles patologies que comporten 
un risc vital o una necessitat urgent no tenen llistes d’es-
pera, així com també es garanteixen els programes de 
diagnòstic i atenció ràpids.

d. Es garanteix que la gestió de les llistes d’espera es farà 
sota criteris clínics.
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	Tram. 250-00408/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment de la freqüència de pas dels autobusos de la línia L1172 entre Sant Quintí de Mediona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	Tram. 250-00409/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 11/2010, de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball
	Tram. 250-00410/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la destinació de la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) a l’Agrupació de Defensa Forestal de l’Alt Penedès
	Tram. 250-00411/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la represa de les obres de prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00412/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’adquisició i l’inici de les obres per a implantar un nou accelerador lineal d’electrons a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
	Tram. 250-00413/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’obertura d’una oficina de treball de la Generalitat al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona
	Tram. 250-00414/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació el 2011 de l’oficina de la víctima d’accidents de trànsit prevista pel Pla de seguretat viària 2011-2013
	Tram. 250-00415/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la incorporació de nous pediatres al CAP La Farigola de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
	Tram. 250-00416/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la posició del conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida en la llista de béns susceptibles d’ésser declarats patrimoni mundial
	Tram. 250-00417/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’agilitació de les sol·licituds d’obertura de les noves oficines de farmàcia de l’Àrea Bàsica de Salut Tarragona 4
	Tram. 250-00418/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la restitució de la carretera BP2427, en l’accés a l’autopista AP7 a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), a l’estat anterior a les obres de reordenació del sistema de peatges a Martorell
	Tram. 250-00419/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment de trens entre Barcelona i Lleida per la línia de Manresa
	Tram. 250-00420/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de l’accés ferroviari a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona
	Tram. 250-00421/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de l’Escola del Bosc de la Pabordia, de Girona
	Tram. 250-00422/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres d’ampliació del CAP Montilivi, de Girona, el 2011
	Tram. 250-00423/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’increment dels efectius del Cos dels Mossos d’Esquadra a Girona
	Tram. 250-00424/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’execució del projecte de construcció de la seu del Cos dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
	Tram. 250-00425/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció d’una escola d’adults a Girona
	Tram. 250-00426/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la creació d’un pla educatiu d’entorn al barri del Pont Major, de Girona
	Tram. 250-00427/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció d’una escola a la Zona 2, de Girona, i d’un institut al sector de Palau, de Girona
	Tram. 250-00428/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’enderrocament de l’edifici antic de l’Escola Pericot, de Girona
	Tram. 250-00429/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la nova Escola Pericot, de Girona, a la zona de Montilivi
	Tram. 250-00430/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre la mediació amb Piaggio perquè reconsideri la decisió de tancar la planta de Martorelles (Vallès Oriental) i sobre el sector de la motocicleta a Catalunya
	Tram. 250-00431/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el pagament de la subvenció per al pavelló poliesportiu d’Arenys de Munt (Maresme)
	Tram. 250-00433/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, i sobre la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Govern de l’Estat que permeti al Síndic de Greuges complir les seves funcions en espais de titularitat estatal
	Tram. 250-00434/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre l’execució de les obres del tractament terciari de les aigües residuals de l’estació depuradora de l’Alt Maresme
	Tram. 250-00435/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes



	Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 9/IX i sobre les gestions per a mantenir la producció d’Ossa Motor a Catalunya
	Tram. 250-00436/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la renovació dels contractes programa de l’Institut Català de les Dones amb els ens locals per a garantir la continuïtat dels serveis d’atenció i informació a les dones
	Tram. 250-00437/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la redacció del Pla director urbanístic de les infraestructures de transport a la comarca del Maresme
	Tram. 250-00438/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un codi de bones pràctiques administratives
	Tram. 250-00439/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els preus dels productes venuts als economats dels centres penitenciaris
	Tram. 250-00440/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la senyalització de Badia del Vallès a les sortides i carrils de desacceleració d’accés a aquesta població a la carretera C58
	Tram. 250-00441/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els reallotjaments de les famílies afectades per la reforma del barri de La Catalana de Sant Adrià del Besòs (Barcelonès)
	Tram. 250-00442/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció del nou edifici de l’Escola Marta Mata del Vendrell (Baix Penedès)
	Tram. 250-00443/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el projecte constructiu i l’execució de les obres dels nous accessos sud, viari i ferroviari, al port de Barcelona
	Tram. 250-00444/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les actuacions per a evitar el tancament o la deslocalització d’Ossa Motor i sobre les mesures de suport al sector de la motocicleta
	Tram. 250-00445/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la matriculació dels alumnes de l’escola d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) a l’institut de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i al SES de Begues (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00446/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels drets de les famílies que han preinscrit els seus fills a l’institut Mediterrània del Masnou (Maresme)
	Tram. 250-00447/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les obres d’inici de les obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00448/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Urgell
	Tram. 250-00449/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça
	Tram. 250-00450/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de la Cerdanya
	Tram. 250-00451/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà - Pallars Sobirà
	Tram. 250-00452/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Hospitalet i el Prat de Llobregat
	Tram. 250-00453/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Camp
	Tram. 250-00454/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Penedès
	Tram. 250-00455/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Tarragonès
	Tram. 250-00456/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Empordà
	Tram. 250-00457/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
	Tram. 250-00458/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Gironès - Pla de l’Estany - Selva Interior
	Tram. 250-00459/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de Lleida
	Tram. 250-00460/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Bages - Solsonès
	Tram. 250-00461/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Berguedà
	Tram. 250-00462/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut d’Osona
	Tram. 250-00463/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Penedès
	Tram. 250-00464/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Garraf
	Tram. 250-00465/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Anoia
	Tram. 250-00466/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Maresme
	Tram. 250-00467/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Barcelonès
	Tram. 250-00468/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la Selva Marítima
	Tram. 250-00469/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat
	Tram. 250-00470/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral
	Tram. 250-00471/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord
	Tram. 250-00472/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny
	Tram. 250-00473/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
	Tram. 250-00474/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central
	Tram. 250-00475/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est
	Tram. 250-00476/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Oest
	Tram. 250-00477/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de la Garrotxa
	Tram. 250-00478/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Ripollès
	Tram. 250-00479/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Altebrat
	Tram. 250-00480/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre
	Tram. 250-00481/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Montsià
	Tram. 250-00482/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Camp i la Conca de Barberà
	Tram. 250-00483/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent de la Comissió Permanent i la Junta General del Consorci Sanitari de Barcelona
	Tram. 250-00484/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la dotació pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a dur a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes
	Tram. 250-00485/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el requeriment a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè dugui a terme diverses actuacions al delta de la Tordera
	Tram. 250-00486/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de la sisena hora a les escoles
	Tram. 250-00487/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió als pressupostos del 2011 d’una dotació per al compliment del Pla de millora hidràulica i ambiental al riu Tenes
	Tram. 250-00488/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment de la normativa d’estalvi i eficiència energètica en els edificis
	Tram. 250-00489/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ús de combustibles renovables alternatius i sobre la substitució progressiva de les centrals tèrmiques convencionals per les de cicle combinat
	Tram. 250-00490/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla específic de foment del transport públic
	Tram. 250-00491/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i eficiència energètica
	Tram. 250-00492/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el coneixement de la situació d’Alstom i sobre les actuacions per a garantir la continuïtat de l’empresa
	Tram. 250-00493/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió en el pressupost del 2011 d’una partida pressupostària per a l’execució de les obres del nou centre d’atenció primària de la Mina, a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
	Tram. 250-00494/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis i els recursos de l’Hospital de Mataró i sobre el funcionament del Consorci Hospitalari de Mataró
	Tram. 250-00495/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a la Vinyota, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-00496/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei de declaració del parc natural de la conca lacustre de Banyoles (Pla de l’Estany)
	Tram. 250-00497/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment del conveni signat amb l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) per al tancament del dipòsit controlat de residus de les Valls
	Tram. 250-00498/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció del centre d’atenció primària de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
	Tram. 250-00499/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el l’inici del procés d’adjudicació de les obres per a la construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc Central
	Tram. 250-00500/09
	Presentació



	3.10.60	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicaturade Comptes
	Procediments relatius als informes de fiscalització 15/2010, referent a l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, corresponent als exercicis 2007 i 2008; 16/2010, relatiu als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 2006; 19/2010, refere
	Tram. 256-00078/08, 256-00079/08, 256-00082/08 i 256-00083/08
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris





	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa
	Tram. 270-00005/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat
	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. 270-00006/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2011, d’economia sostenible
	Tram. 270-00007/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	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
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	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
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat





	3.10.85.	Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
	Proposta de resolució de creació d’una comissió parlamentària d’estudi sobre seguretat viària
	Tram. 252-00003/09
	Presentació



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre l’aplicació de les polítiques públiques per a fer efectiu el dret a l’habitatge
	Tram. 300-00049/09
	Presentació
	Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes per a evitar el vandalisme i la delinqüència en les celebracions esportives
	Tram. 300-00050/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge
	Tram. 300-00051/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el Pla estratègic per a modernitzar la justícia
	Tram. 300-00052/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre l’educació primària
	Tram. 300-00053/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les actuacions previstes en matèria de turisme
	Tram. 300-00054/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el millorament del finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua
	Tram. 300-00055/09
	Presentació






	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
	Tram. 246-00003/09
	Anul·lació de la delegació



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 1/IX, sobre el diàleg social
	Tram. 390-00001/09
	Oposició del Govern a incloure el control a l’ordre del dia del Ple

	Control del compliment de la Moció 17/IX, sobre el futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire
	Tram. 390-00017/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 18/IX, sobre la retallada pressupostària en l’àmbit de la salut
	Tram. 390-00018/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 19/IX, sobre la liquiditat i el finançament dels ens locals
	Tram. 390-00019/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 20/IX, sobre l’atur i les polítiques d’ocupació
	Tram. 390-00020/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 21/IX, sobre la retallada pressupostària en l’àmbit de la salut
	Tram. 390-00021/09
	Designació de la Comissió competent


	Control del compliment de la Moció 22/IX, sobre mesures d’estímul econòmic, de creació d’ocupació i de suport per a emprenedors i autònoms
	Tram. 390-00022/09
	Designació de la Comissió competent





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la situació generada per l’anunci de tancament de l’empresa Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) i sobre les accions per a 
	Tram. 354-00003/09
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la comissió corresponent amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les gestions dutes a terme per a evitar la deslocalització de la fàbrica de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 354-00004/09
	Decaïment


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el tancament de l’empresa Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
	Tram. 354-00007/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre el contingut d’uns expedients relatius a sol·licituds d’ajuts de persones amb dependència
	Tram. 354-00034/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre el contingut d’uns expedients relatius a sol·licituds d’ajuts de persones amb dependència
	Tram. 354-00035/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre els motius del canvi de director del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
	Tram. 354-00036/09
	Sol·licitud i tramitació





	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Unitària Contra l’Autopista Elèctrica Penyalba - Montsó - Isona davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la seva posició amb relació a l’avantprojecte de traçat de la lí
	Tram. 356-00005/09
	Rebuig de la sol·licitud
	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Pallars Jussà davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la seva posició amb relació a l’avantprojecte de traçat de la línia de molt alta te
	Tram. 356-00006/09
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