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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions i donacions
Tram. 200-00003/09
Aprovació p. 7

Llei de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries
Tram. 200-00004/09
Aprovació p. 8

1.10. Resolucions

Resolució 65/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’habilitació del port de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) 
per a la descàrrega d’aliments peribles i alimentaris i el de-
sembarcament de tripulacions estrangeres
Tram. 250-00006/09
Adopció p. 9

Resolució 66/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
mesures per al manteniment de la producció de la planta de 
Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 250-00036/09
Adopció p. 9

Resolució 67/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la promoció de l’ocupació dels autònoms
Tram. 250-00075/09
Adopció p. 10

Resolució 68/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’elaboració d’un pla estratègic del cooperativisme i de les 
societats laborals
Tram. 250-00104/09
Adopció p. 11

Resolució 69/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la situació de Derbi, Valeo, Ficosa i Yamaha, afectades per 
processos de deslocalització o de pèrdua de llocs de treball
Tram. 250-00141/09
Adopció p. 11

Resolució 70/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la represa de les converses amb l’Ajuntament de Tarragona 
per a la cessió d’ús temporal de part de les instal·lacions de 
la Ciutat de Repòs i de Vacances per a activitats sociocul-
turals
Tram. 250-00146/09
Adopció p. 11

Resolució 71/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
les condicions que han de fixar les relacions comercials en 
la cadena de valor del sector de l’automoció
Tram. 250-00147/09
Adopció p. 12

Resolució 85/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la reducció de les restriccions genèriques de circulació de 
vehicles pesants els dies festius
Tram. 250-00020/09
Adopció p. 12

Resolució 86/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’increment de la vigilància a la xarxa viària
Tram. 250-00022/09
Adopció p. 12

Resolució 87/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra a 
Salt (Gironès)
Tram. 250-00089/09, 250-00101/09 i 250-00227/09
Adopció p. 13

Resolució 88/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’augment dels efectius dels Mossos d’Esquadra amb la pro-
moció del 2011
Tram. 250-00136/09
Adopció p. 13

Resolució 89/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la senyalització dels trams de concentració d’accidents a les 
carreteres de titularitat de la Generalitat
Tram. 250-00228/09
Adopció p. 13

Resolució 110/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual es crea la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària
Tram. 252-00003/09
Adopció p. 14

Resolució 111/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual es nomena un representant del Parlament al Consell 
Social de la Universitat de Lleida
Tram. 284-00003/09
Adopció p. 14

1.15. Mocions

Moció 23/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
seguretat ciutadana als municipis
Tram. 302-00033/09
Aprovació p. 14

Moció 24/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema sanitari
Tram. 302-00034/09
Aprovació p. 15

Moció 25/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
situació econòmica i l’estat de les finances públiques
Tram. 302-00035/09
Aprovació p. 16

Moció 26/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’im-
pacte de les retallades en serveis socials i en equipaments
Tram. 302-00037/09
Aprovació p. 16

Moció 27/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’ocupació del personal de la funció pública
Tram. 302-00038/09
Aprovació p. 17
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Nota adhesiva
La proposta de resolució sobre la promoció de les comunitats catalanes a l’exterior (tram. 250-00349/09), 250-00349/09, a la pàg. 27, ha estat modificada al BOPC 120, pàg. 22.
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Proposta de resolució sobre el rebuig als règims 
dictatorials
Tram. 250-00281/09
Retirada p. 19

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les retallades pressupostàries i llurs efectes en el servei 
públic de salut
Tram. 302-00036/09
Rebuig p. 19

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, 
del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions
Tram. 200-00003/09
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 20

Projecte de llei de modificació de la Llei 30/2010, 
del 3 d’agost, de vegueries
Tram. 200-00004/09
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 20

3.01.02. Proposicions de llei

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. 20

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. 20

Proposició de llei de protecció civil de Catalunya
Tram. 202-00042/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 20

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. 20

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00045/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

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

3.10.25. Propostes de resolució

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
Anul·lació del rebuig de la proposta p. 21

Proposta de resolució sobre l’estat de la platja de 
Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00305/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre la instal·lació de pan-
talles acústiques a la carretera C-31 al pas per Gavà (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00306/09
Esmenes presentades p. 21

1.20. 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
Substanciació p. 17

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
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’ha-
bitatge
Tram. 300-00051/09
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre l’educació primària
Tram. 300-00053/09
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions previs-
tes en matèria de turisme
Tram. 300-00054/09
Substanciació p. 18

Interpel·lació al Govern sobre el millorament del fi-
nançament de l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 300-00055/09
Substanciació p. 18

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

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya
Tram. 202-00018/09
Retirada p. 18

Proposició de llei de creació de la deducció cor-
responent al tram autonòmic de l’impost sobre la renda de 
les persones físiques per les despeses realitzades per a la 
contractació de la cobertura mèdica per assegurances de 
salut privades
Tram. 202-00020/09
Debat de totalitat p. 18
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 18

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la gratuïtat del servei 
Sanitat Respon
Tram. 250-00030/09
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre l’aprovisionament de 
places d’infermeria a l’atenció primària de l’Institut Català 
de la Salut
Tram. 250-00097/09
Rebuig p. 19

Proposta de resolució sobre la no-col·laboració 
amb el règim dictatorial de Guinea Equatorial
Tram. 250-00181/09
Retirada p. 19

Proposta de resolució sobre el projecte de cons-
trucció de l’Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí, Sant Cugat del 
Vallès i Castellbisbal (Vallès Occidental)
Tram. 250-00223/09
Rebuig p. 19
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Proposta de resolució sobre el compliment del pro-
grama de planejament territorial i del Pla director urbanístic 
del Pallars Sobirà
Tram. 250-00345/09
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra al baix Montseny
Tram. 250-00348/09
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre la promoció de les co-
munitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-00349/09
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre les connexions 
ferrovià ries transfrontereres entre l’Alt Empordà i el Rosselló
Tram. 250-00352/09
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre els peritatges de les 
afectacions causades per les obres de la carretera C-15 a 
Canyelles (Garraf)
Tram. 250-00355/09
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un con-
veni entre el Consell de Seguretat Nuclear i la Generalitat 
per a revisar els criteris d’autorització d’explotació de les 
centrals nuclears i sobre el traspàs dels fons per residus 
radioactius que es paguen a ENRESA
Tram. 250-00501/09
Presentació p. 28

Proposta de resolució sobre la subscripció d’un 
conveni marc de col·laboració entre el Departament d’Inte-
rior i el Ministeri de l’Interior en matèria de seguretat nuclear
Tram. 250-00502/09
Presentació p. 29

Proposta de resolució sobre l’impuls i el garanti-
ment de les actuacions del servei d’informació i assesso-
rament sobre el deute hipotecari i la seva col·laboració amb 
els ens locals i financers
Tram. 250-00503/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la prolongació de la 
línia 8 de rodalia fins a Vilafranca del Penedès i sobre l’incre-
ment de la freqüència de pas de trens
Tram. 250-00504/09
Presentació p. 30

Proposta de resolució sobre la publicació en el 
DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball 
del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00505/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la publicació en el 
DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball 
del personal eventual de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00506/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la retirada de les restes 
d’obres, maquinària i línies elèctriques de la desembocadura 
i del delta de la Tordera pertanyents a la primera fase de 
construcció de la dessaladora de Blanes (Selva)
Tram. 250-00507/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre les mesures per a ga-
rantir la programació quirúrgica del servei de cirurgia maxil-
lofacial de l’Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00508/09
Presentació p. 33

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. 33

Proposta de resolució sobre la reactivació de les 
línies de foment i assistència tècnica als emprenedors per 
mitjà de la xarxa de creació d’empreses
Tram. 250-00311/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
dels ajuts directes a l’inici de l’activitat provinent del Fons 
social europeu
Tram. 250-00313/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la continuïtat i l’esta-
bilitat de les operacions comercials a l’aeroport de Lleida-
Alguaire
Tram. 250-00316/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la prolongació del des-
doblament de la carretera N-340 entre Tarragona i Vilafranca 
del Penedès
Tram. 250-00317/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
de seguretat al pas a nivell de l’estació de Cambrils (Baix 
Camp)
Tram. 250-00318/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre l’estudi informatiu i de 
viabilitat del projecte de tramvia de Girona a Olot
Tram. 250-00329/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la represa de les obres 
de construcció de la variant d’Olot entre la carretera C-152 
i la N-260
Tram. 250-00330/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la modificació dels es-
tatuts de l’ens d’abastament d’aigua Aigües Ter Llobregat 
per a la inclusió en el Consell d’Administració de represen-
tants de la conca del Ter
Tram. 250-00334/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el retorn progressiu 
del cabal d’aigua del Ter a les comarques gironines
Tram. 250-00335/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis i el millorament de les retribucions dels lletrats del 
torn d’ofici
Tram. 250-00336/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la inclusió de la pre-
servació dels corredors ecològics i biològics de Tarragona 
en l’informe definitiu del Pla d’ordenació urbanística muni-
cipal
Tram. 250-00337/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la revisió pel Consell 
de Seguretat Nuclear de les condicions de l’autorització 
d’explotació de la central nuclear de Vandellòs II
Tram. 250-00339/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la revisió pel Consell 
de Seguretat Nuclear de les condicions de l’autorització 
d’explotació de les centrals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 250-00340/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
del servei de trens de rodalia del Camp de Tarragona
Tram. 250-00343/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la construcció de l’eix 
viari entre Reus, Constantí, Sant Salvador i Perafort
Tram. 250-00344/09
Esmenes presentades p. 26
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Composició de la Comissió d’Estudi d’un Nou Mo-
del de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 408-00005/09
Acord p. 48

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la modificació del Pla 
de millora de la qualitat de l’aire
Tram. 354-00011/09
Acord sobre la sol·licitud p. 48

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla de mesures ur-
gents per a la sostenibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris
Tram. 354-00026/09
Acord sobre la sol·licitud p. 48

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre el Pla de seguretat 
i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica
Tram. 354-00033/09
Sol·licitud i tramitació p. 48

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del seu 
departament amb relació als incidents de la plaça de Catalu-
nya de Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 354-00037/09
Sol·licitud i tramitació p. 48

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’operació de desa-
llotjament de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de 
maig de 2011
Tram. 354-00038/09
Sol·licitud i tramitació p. 49

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’operació de desa-
llotjament de la plaça de Catalunya de Barcelona i d’altres 
llocs de Catalunya del 27 de maig de 2011
Tram. 354-00039/09
Sol·licitud i tramitació p. 49

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió cor-
responent amb el conseller d’Interior sobre la intervenció 
dels Mossos d’Esquadra a la plaça de Catalunya de Barce-
lona el 27 de maig de 2011
Tram. 354-00040/09
Sol·licitud i tramitació p. 49

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre la intervenció 
policial a la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig 
de 2011
Tram. 354-00041/09
Sol·licitud i tramitació p. 49

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00174/09
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença del president de la 
Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació 
en matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00175/09
Sol·licitud p. 49

Proposta de compareixença del portaveu de l’Asso-
ciació Professional de la Magistratura a Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00176/09
Sol·licitud p. 50

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. 34

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00010/09
Presentació p. 34

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la seguretat ciutadana als municipis
Tram. 302-00033/09
Esmenes presentades p. 37

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema sa-
nitari
Tram. 302-00034/09
Esmenes presentades p. 40

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació econòmica i l’estat de les finances públiques
Tram. 302-00035/09
Esmenes presentades p. 41

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les retallades pressupostàries i llurs efectes en el servei 
públic de salut
Tram. 302-00036/09
Esmenes presentades p. 42

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’impacte de les retallades en serveis socials i en equi-
paments
Tram. 302-00037/09
Esmenes presentades p. 43

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’ocupació del personal de la funció pública
Tram. 302-00038/09
Esmenes presentades p. 44

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Composició de la Comissió de Control de la Inicia-
tiva Legislativa Popular
Acord p. 46

Reglament per a la utilització del Servei de Docu-
mentació, Biblioteca i Arxiu del Parlament de Catalunya
Modificació de les Normes per a l’organització i utilització 
de l’Arxiu parlamentari p. 46

Resolució sobre la situació de compatibilitat d’un 
diputat
Tram. 234-00013/09
Adopció p. 47

Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu 
de l’Any Internacional de la Química
Tram. 401-00009/09
Lectura en el Ple p. 47

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Eco-
nòmic
Tram. 408-00004/09
Acord p. 47
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Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió 
de Salut perquè informi sobre les activitats de l’Associació i 
la problemàtica d’aquestes malalties
Tram. 356-00066/09
Retirada de la sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Agència de Qualitat d’Internet davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el tractament de l’anorèxia i la bulímia a 
Internet i la informació disponible
Tram. 356-00067/09
Retirada de la sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre les línies de treball de la Se-
cretaria d’Afers Exteriors
Tram. 356-00073/09
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Secretaria d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exte-
rior i de la Unió Europea perquè informin sobre les polítiques 
d’acció exterior
Tram. 356-00077/09
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença del director general de 
l’Agència de Qualitat d’Internet davant la Comissió de Salut 
perquè expliqui el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la 
bulímia a Internet
Tram. 356-00078/09
Acord sobre la sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença de la directora de l’As-
sociació contra l’Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i 
la bulímia a Internet
Tram. 356-00079/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern 
davant la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior 
i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa 
d’actuació
Tram. 356-00080/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre el seu programa d’actuació
Tram. 356-00081/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de 
l’Associació Espanyola contra el Càncer - Catalunya contra 
el Càncer - Girona davant la Comissió de Salut perquè infor-
mi sobre les actuacions i els projectes de l’Associació en la 
lluita contra el càncer
Tram. 356-00086/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers 
Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre el seu programa d’actuació
Tram. 356-00093/09
Acord sobre la sol·licitud p. 53

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’associació «Stop bales de goma» davant la Comissió d’In-
terior perquè presentin la iniciativa «Stop bales de goma»
Tram. 356-00100/09
Sol·licitud p. 53

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

Sessió informativa de la comissió d’Interior amb els 
consellers d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Medi Natural per a informar sobre el nou progra-
ma de prevenció i extinció d’incendis
Tram. 355-00026/09
Substanciació p. 54

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Propo-
sició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a 
Catalunya
Tram. 352-00177/09
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00178/09
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en 
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00179/09
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis de Procuradors de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en ma-
tèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00180/09
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Jordi Nieva Fenoll, 
professor titular de dret processal de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei del recurs de cas-
sació en matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00181/09
Sol·licitud p. 50

Proposta de compareixença de Lluís Caballol, pro-
fessor titular de dret processal de la Universitat de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació 
en matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00182/09
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb rela-
ció a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00183/09
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Lluís Puig i Ferriol, 
catedràtic emèrit de dret civil, amb relació a la Proposició 
de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Ca-
talunya
Tram. 352-00184/09
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Manuel Serra Do-
mínguez, catedràtic de dret processal, amb relació a la Pro-
posició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil 
a Catalunya
Tram. 352-00185/09
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença de Lluís Caballol An-
gelats, professor titular de dret processal, amb relació a la 
Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret 
civil a Catalunya
Tram. 352-00186/09
Sol·licitud p. 51

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei 
del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00187/09
Sol·licitud p. 51

Sol·licitud de compareixença del president de la 
Comunitat Israelita de Barcelona davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les acti-
vitats de la Comunitat en pro de les relacions entre ambdós 
països
Tram. 356-00034/09
Acord sobre la sol·licitud p. 52
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Compareixença del delegat del Govern davant la 
Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea per a informar sobre el seu programa d’actuació
Tram. 357-00047/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença del director general de l’Agència de 
Qualitat d’Internet davant la Comissió de Salut per a explicar 
el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la bulímia a Internet
Tram. 357-00048/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença de la directora de l’Associa ció con-
tra l’Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió de Salut per a 
explicar el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la bulímia a 
Internet
Tram. 357-00049/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença de la presidenta de l’Associació 
Espanyola contra el Càncer - Catalunya contra el Càncer - 
Girona davant la Comissió de Salut per a informar sobre les 
actua cions i els projectes de l’Associació en la lluita contra 
el càncer
Tram. 357-00050/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i 
encàrrecs de despatx

Encàrrec del despatx del conseller de Cultura a la 
consellera d’Ensenyament
Tram. 330-00007/09
Presentació p. 56

4.70.10. Altres comunicacions

Informe i valoració del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya relatius al tractament de les informacions sobre 
violència domèstica i masclista en els teleinformatius entre 
l’octubre i el desembre del 2010 i a l’anàlisi del seguiment 
de les recomanacions del Consell sobre el tractament de la 
violència masclista als mitjans de comunicació
Tram. 337-00008/09
Presentació p. 56

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre la modificació del Pla de millora de 
la qualitat de l’aire
Tram. 355-00033/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 54

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el Pla de mesures urgents per a la 
sostenibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris
Tram. 355-00034/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 54

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre les operacions policials a la plaça 
de Catalunya de Barcelona i a la plaça de Ricard Vinyes de 
Lleida del 27 de maig de 2011
Tram. 355-00035/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 54

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

Compareixença de representants de la Direcció 
General d’Educació Infantil i Primària davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la conti-
nuïtat educativa amb relació a la funció dels instituts escola 
en el sistema educatiu
Tram. 357-00001/09
Substanciació p. 54

Compareixença de representants de la Direcció 
General d’Educació Secundària i Batxillerat davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la 
conti nuïtat educativa amb relació a la funció dels instituts 
escola en el sistema educatiu
Tram. 357-00002/09
Substanciació p. 54

Compareixença del secretari del Govern davant la 
Comissió de Justícia per a informar sobre el canvi de criteri 
del Gabinet Jurídic de la Generalitat amb relació al cas Palau
Tram. 357-00030/09
Substanciació p. 55

Compareixença del president de la Comunitat Isra-
elita de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea per a informar sobre les activitats de la Comu-
nitat en pro de les relacions entre ambdós països
Tram. 357-00045/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

Compareixença del secretari d’Afers Exte riors da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per 
a informar sobre les línies de treball de la Secretaria d’Afers 
Exteriors
Tram. 357-00046/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55
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estiguin sotmesos a un tribut que en altres territoris ha 
estat reduït de manera substancial quant a les transmis-
sions que es produeixen entre els familiars més propers.

La present llei, doncs, modifica dos punts de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions: d’una banda, crea una bonifica-
ció del 99% de la quota de l’impost de successions per a 
les transmissions a favor del cònjuge, dels descendents o 
dels ascendents –és a dir, a favor dels contribuents dels 
grups de parentiu I i II–, i també per a les quantitats que 
aquests contribuents percebin com a beneficiaris d’asse-
gurances de vida; d’altra banda, pel que fa a les reduc-
cions aplicables a la base imposable, avança a l’1 de ge-
ner de 2011 la tercera i darrera fase de l’entrada en vigor 
gradual dels imports de la reducció per parentiu i de la 
reducció addicional.

Article 1. Addició d’un article  
a la Llei 19/2010

S’afegeix un article, el 58 bis, a la Llei 19/2010, del 7 de 
juny, de regulació de l’impost sobre successions i donaci-
ons, amb el text següent:

«Article 58 bis. Bonificació de la quota tributària

»Els contribuents dels grups I i II poden aplicar una bo-
nificació del 99% de la quota tributària de l’impost sobre 
successions en les adquisicions per causa de mort, inclo-
ses les quantitats percebudes pels beneficiaris d’assegu-
rances de vida que s’acumulen a la resta de béns i drets 
que integren llur porció hereditària.»

Article 2. Modificació de la disposició final 
primera de la Llei 19/2010

1. S’afegeix un nou apartat, l’1 bis, a la disposició final 
primera de la Llei 19/2010, amb el text següent:

«1 bis. En allò que disposa l’article 58 bis, aquesta llei 
s’aplica als fets imposables meritats a partir de l’1 de ge-
ner de 2011.»

2. Es modifica l’apartat 2 de la disposició final primera 
de la Llei 19/2010, que resta redactat de la manera se-
güent:

«2. Els imports de la reducció per parentiu i els imports 
màxims de la reducció addicional de la base imposable 
de l’impost sobre successions i donacions entren en vigor 
gradualment, en funció de la data de meritació del fet 
imposable:

»a) Per als fets imposables meritats entre l’1 de gener de 
2010 i el 30 de juny de 2010, s’aplica el 25% dels imports 
que estableixen els articles 2 i 30.

»b) Per als fets imposables meritats entre l’1 de juliol de 
2010 i el 31 de desembre de 2010, s’aplica el 62,5% dels 
imports que estableixen els articles 2 i 30.

»c) Per als fets imposables meritats a partir de l’1 de ge-
ner de 2011, s’aplica el 100% dels imports que establei-
xen els articles 2 i 30.»

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

1.01. LLEIS I ALTRES NORMES

1.01.01. LLEIS

Llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 
de juny, de regulació de l’impost sobre suc-
cessions i donacions
Tram. 200-00003/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 11, 01.06.2011, DSPC-P 16

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juny de 
2011, a proposta del Govern, un cop escoltada la Junta 
de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Reglament, 
ha acordat de tramitar directament i en lectura única el 
Projecte de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 
7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i 
donacions (tram. 200-00003/09).

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

Llei de modificació de la Llei 19/2010, del 
7 de juny, de regulació de l’impost sobre 
successions i donacions

Preàmbul

El sistema de finançament vigent, i concretament el rè-
gim de cessió de tributs, determina que l’Estat és el titu-
lar de l’impost que grava les successions, i consegüent-
ment no permet a les comunitats autònomes suprimir-lo 
o derogar-lo, si bé els atorga àmplies competències nor-
matives.

En aquest marc competencial, la Generalitat pot intro-
duir modificacions en els elements de quantificació del 
tribut –establiment de reduccions de la base imposable, 
fixació de la tarifa i dels coeficients multiplicadors i 
aprovació de bonificacions i deduccions de la quota–, de 
manera que, sense suprimir l’impost, pot aprovar deter-
minades normes que beneficiïn especialment els contri-
buents que rebin herències dels familiars més propers: 
així, reduint sensiblement el cost fiscal d’aquestes trans-
missions, es garanteix que, en cas de mort, el patrimoni 
aplegat al llarg d’una vida es pugui mantenir en l’entorn 
familiar.

En els darrers temps, una gran part de la ciutadania ha 
posat en qüestió la regulació aplicable a Catalunya de 
l’impost que grava les successions, en virtut de la qual 
encara se sotmeten determinades herències a un gra-
vamen força important, per tal com es percep com un 
greuge comparatiu el fet que els ciutadans de Catalunya 
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La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, regula la 
doble naturalesa de la vegueria, com a divisió territorial 
en què s’organitzen els serveis de la Generalitat, divisió 
que rep el nom de demarcació veguerial, i com a àmbit 
territorial específic per a l’exercici del govern intermu-
nicipal de cooperació local; estableix el règim jurídic de 
l’òrgan de govern i d’administració de la vegueria, de-
nominat consell de vegueria, i regula la transició de les 
diputacions provincials als nous consells de vegueria, si 
bé condicionada a la modificació de la normativa estatal 
corresponent.

La disposició transitòria primera de la Llei 30/2010 té 
per objecte la constitució dels consells de vegueria. El 
primer apartat regula la constitució dels consells de 
vegueria corresponents a Barcelona, Lleida, Girona i 
Tarragona, d’acord amb els vigents límits provincials, 
després de la celebració de les eleccions municipals pos-
teriors a l’entrada en vigor de la dita llei.

La disposició final segona indica que el Govern ha de 
presentar al Parlament, amb vista a la proposta a les 
Corts Generals, les iniciatives legislatives que puguin 
ésser necessàries, incloses les relatives a l’establiment 
del règim electoral de la vegueria, per tal d’adequar-lo a 
l’àmbit territorial que determina aquesta llei i, així, com-
pletar el desplegament de l’organització territorial que 
estableix la disposició transitòria primera.

El moment de crisi econòmica que pateix Catalunya, i la 
necessitat de donar compliment a l’adequació de la nor-
mativa electoral a què fa referència la disposició addi-
cional tercera de la Llei 30/2010, als efectes de garantir 
l’efectiva i íntegra constitució dels consells de vegueria 
com a organització territorial bàsica de Catalunya, fan 
que sigui aconsellable ajornar aquesta constitució men-
tre no s’hagi produït la necessària modificació del marc 
normatiu aplicable.

Aquest període de transició ha de servir també per a in-
tegrar les vegueries en una regulació global dels governs 
locals i de l’organització territorial de Catalunya que per-
meti garantir-ne la viabilitat econòmica i funcional, des 
del punt de vista de les competències que han d’assumir i 
de llur encaix amb les altres entitats supramunicipals. Al 
mateix temps, cal impulsar les altres iniciatives legislati-
ves estatals necessàries per a garantir l’autonomia local i 
la suficiència financera dels governs locals de Catalunya.

La llei present, doncs, modifica la disposició transitòria 
primera de la Llei 30/2010 per tal d’establir que la consti-
tució dels consells de vegueria es produeixi un cop hagin 
estat aprovades les modificacions de la legislació estatal 
que permetin configurar l’organització veguerial en els 
termes que estableix la mateixa llei. Tanmateix, la llei 
manté, de la redacció originària de la disposició transitò-
ria objecte de modificació, el que disposa amb relació a 
la seu institucional dels futurs consells de vegueria.

D’altra banda, la continuïtat transitòria de les diputaci-
ons provincials, fins que no es produeixi la constitució 
dels consells de vegueria, fa necessari que recuperin la 
vigència els preceptes de la legislació de règim local que 
havien estat derogats per l’apartat 1 de la disposició de-
rogatòria única de la Llei 30/2010.

Article 3. Modificació de la disposició final 
segona de la Llei 19/2010

Es modifica la disposició final segona de la Llei 19/2010, 
que resta redactada de la manera següent:

«El Govern ha d’aprovar abans de l’1 de novembre de 
2011 el decret que doni compliment als mandats expres-
sos de desplegament reglamentari que conté aquesta 
llei.»

Disposició final. Entrada en vigor

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

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

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

Llei de modificació de la Llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries
Tram. 200-00004/09

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 01.06.2011, DSPC-P 16

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juny de 
2011, a proposta del Govern, un cop escoltada la Junta 
de Portaveus i d’acord amb l’article 126 del Reglament, 
ha acordat de tramitar directament i en lectura única el 
Projecte de llei de modificació de la Llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries (tram. 200-00004/09).

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

Llei de modificació de la Llei 30/2010,  
del 3 d’agost, de vegueries

Preàmbul

L’article 83 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya dis-
posa que Catalunya estructura la seva organització terri-
torial bàsica en municipis i vegueries i l’article 90 de la 
norma esmentada defineix la vegueria com l’àmbit terri-
torial específic per a l’exercici del govern intermunicipal 
de cooperació local i com la divisió territorial adoptada 
per la Generalitat per a l’organització dels seus serveis.

L’article 91 de l’Estatut disposa que el govern i l’admi-
nistració autònoma de la vegueria corresponen al con-
sell de vegueria, determina que els consells de vegueria 
substitueixen les diputacions provincials i estableix que 
la creació, la modificació i la supressió de les vegueries, i 
també el desplegament de llur règim jurídic, han d’ésser 
regulats per llei del Parlament.



6 de juny de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 81

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 9

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 65/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’habilitació del port de Sant Carles de 
la Ràpita (Montsià) per a la descàrrega d’ali-
ments peribles i alimentaris i el desembar-
cament de tripulacions estrangeres
Tram. 250-00006/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 5, 25.05.2011, DSPC-C 76

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 25 de maig de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre l’habilitació del port de Sant Carles de  
la Ràpita per a la descàrrega d’aliments peribles i el de-
sembarcament de tripulacions estrangeres (tram. 250-
00006/09), presentada pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 3607).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a insistir en 
les gestions per tal que el port de Sant Carles de la Ràpita 
(Montsià) sigui catalogat pel Ministeri de Política Ter-
ritorial i Administració Pública com a «punt d’entrada 
fitosanitari», per tal que puguin descarregar-hi vaixells 
amb productes peribles i alimentaris i desembarcar-hi 
tripulacions estrangeres, sense haver de desplaçar-se a 
altres ports propers.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2011

La secretària La vicepresidenta en funcions
de la Comissió de presidenta de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Dolors Gordi i Julià

Resolució 66/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre mesures per al manteniment de la 
producció de la planta de Yamaha a Palau-
solità i Plegamans (Vallès Occidental)
Tram. 250-00036/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 5, 25.05.2011, DSPC-C 76

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 25 de maig de 2011, ha debatut el text de la Proposta  
de resolució sobre el futur dels treballadors de la planta de  
Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) 

Finalment, la disposició final segona estableix que la 
constitució dels primers consells de vegueria, una vega-
da s’hagin produït les modificacions necessàries, es faci 
partint dels resultats de les darreres eleccions municipals 
celebrades. Consegüentment, el procés electoral aplica-
ble a partir del resultat de les eleccions municipals cele-
brades el 22 de maig de 2011 comportarà la designació 
dels diputats provincials corresponents.

Article únic. Modificació de la disposició 
transitòria primera de la Llei 30/2010

Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que resta redactada 
de la manera següent:

«1. La constitució dels consells de vegueria, d’acord amb 
les demarcacions veguerials que defineix l’article 9, es 
produirà un cop hagin estat aprovades les modificacions 
de la normativa estatal a què es refereix la disposició fi-
nal segona, incloses les relatives a l’establiment del rè-
gim electoral de la vegueria. En aquell moment, els con-
sells de vegueria substituiran les diputacions provincials, 
d’acord amb el que determina l’article 91.3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.

»2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de 
Lleida i del Camp de Tarragona tindran la seu institu-
cional respectiva a les ciutats de Barcelona, Girona, Llei-
da i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de 
l’Ebre tindrà la seu institucional a la ciutat de Tortosa. 
Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu i de la Catalunya 
Central tindran la seu institucional a la ciutat que deter-
mini una llei del Parlament.»

Disposicions finals

Primera. Efectivitat de la disposició 
derogatòria de la Llei 30/2010

Recuperen la vigència els articles esmentats en l’apartat 1 
de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2010, del  
3 d’agost, de vegueries. Aquests articles quedaran dero-
gats en el moment que es constitueixin els consells de ve-
gueria, d’acord amb el que estableix la disposició transitò-
ria primera de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna 
l’article únic de la llei present.

Segona. Constitució dels primers consells  
de vegueria

Una vegada s’hagin aprovat les modificacions normati-
ves a què fa referència la disposició transitòria primera 
de la Llei 30/2010, en la redacció que li dóna l’article 
únic de la llei present, la constitució dels consells de ve-
gueria es farà d’acord amb els resultats de les darreres 
eleccions municipals que s’hagin celebrat.

Tercera. Entrada en vigor

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

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català
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Resolució 67/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la promoció de l’ocupació dels autò-
noms
Tram. 250-00075/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 5, 25.05.2011, DSPC-C 76

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 25 de maig de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la promoció de l’ocupació dels autò-
noms (tram. 250-00075/09), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 8769), pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 8886) i pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 9013).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Promoure un pla integral d’emprenedoria i del treball 
autònom que faciliti i simplifiqui la creació i el creixe-
ment d’empreses.

b) Ampliar els recursos per al Programa de promoció de 
l’ocupació autònoma per a l’exercici pressupostari del 
2011 amb relació als pressupostats per al 2010, per tal 
d’impulsar l’autoocupació.

c) Impulsar un nou programa integral de suport als em-
prenedors i treballadors autònoms, amb l’objectiu de 
facilitar la creació de noves empreses i d’assegurar la 
continuïtat de les existents, que combini mecanismes de 
formació i acompanyament; institucions especialitzades 
amb agents financers innovadors, com ara les entitats de 
microcrèdit social i els àngels inversors, i ajudes per a la 
primera instal·lació i la represa de l’activitat.

d) Crear el Consell Català del Treball Autònom.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2011

El secretari en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Joan Morell i Comas Rafael Luna i Vivas

(tram. 250-00036/09), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 3393) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 7564).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya, amb relació a la planta de 
Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental), 
insta el Govern a:

a) Aplicar d’urgència el protocol d’actuacions en matè-
ria de reestructuració empresarial previst en la mesura 
88 de l’Acord estratègic 2008-2011 per a la internacio-
nalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana, convocant els agents socials i eco-
nòmics que hi participen.

b) Analitzar amb la matriu de l’empresa i els represen-
tants dels treballadors la situació actual de la companyia 
per tal de mantenir-hi les línies actuals de producció, a 
més de treballar considerant la possibilitat d’incorpo-
rar-hi altres serveis o productes del grup Yamaha a esca-
la internacional que siguin susceptibles d’ésser prestats o 
produïts a Catalunya.

c) Establir contactes a alt nivell internacional, en col-
laboració amb els ministeris d’Indústria, Turisme i Co-
merç i d’Afers Exteriors i Cooperació, amb l’empresa per 
a analitzar la viabilitat de la producció actual, de produc-
cions alternatives o d’ambdues possibilitats.

d) Establir contactes urgents i proactius amb empreses 
que puguin desenvolupar activitat industrial o de serveis 
a la planta actual per mitjà dels serveis d’Acc1Ó, un cop 
el Govern hagi exhaurit totes les vies possibles per tal 
de mantenir la producció actual a la planta de Yamaha a 
Palau-solità i Plegamans o d’incorporar-hi línies de pro-
ducció diferents de la mateixa companyia.

e) Mantenir informats els subministradors i proveïdors 
de Yamaha sobre les actuacions del Govern per tal de 
mantenir les línies actuals de producció i sobre la possi-
bilitat d’incorporar altres línies de producció a la planta 
de la mateixa companyia, a més de preparar un pla de 
xoc amb els subministradors i proveïdors locals, comar-
cals i d’arreu de Catalunya, per tal d’activar-lo, en cas 
que fracassessin les gestions per a mantenir la planta 
actual de la fàbrica, i poder-hi trobar solucions i alter-
natives viables.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2011

El secretari en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Joan Morell i Comas Rafael Luna i Vivas
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pels progressius processos de deslocalització o de pèr-
dua de llocs de treball, com Valeo, Ficosa i Yamaha, en 
les negociacions que porten a terme en defensa del man-
teniment de llocs de treball.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’empresa 
Derbi, insta el Govern a:

a) Aplicar d’urgència el protocol d’actuacions en matè-
ria de reestructuració empresarial previst en la mesura 
88 de l’Acord estratègic 2008-2011 per a la internacio-
nalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia catalana, convocant els agents socials i eco-
nòmics que hi participen.

b) Analitzar amb la matriu de l’empresa i els represen-
tants dels treballadors la possibilitat d’altres serveis o 
productes del grup Piaggio a escala internacional que si-
guin susceptibles d’ésser prestats o produïts a Catalunya.

c) Establir contactes a alt nivell internacional amb l’em-
presa per a analitzar la viabilitat de la producció actual, 
de produccions alternatives o d’ambdues possibilitats.

d) Establir contactes urgents i proactius amb empreses 
que puguin desenvolupar activitat industrial o de serveis 
a la planta actual per mitjà dels serveis d’Acc1Ó.

e) Activar un pla de xoc amb els subministradors i proveï-
dors locals de l’empresa per a analitzar llur situació i la 
del llurs treballadors per a trobar solucions i alternatives 
viables.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2011

El secretari en funcions El president 
de la Comissió de la Comissió
Joan Morell i Comas Rafael Luna i Vivas

Resolució 70/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la represa de les converses amb 
l’Ajuntament de Tarragona per a la cessió 
d’ús temporal de part de les instal·lacions de 
la Ciutat de Repòs i de Vacances per a acti-
vitats socioculturals
Tram. 250-00146/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 5, 25.05.2011, DSPC-C 76

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 25 de maig de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre el compliment de l’acord de 25 de 
novembre de 2010 amb l’Ajuntament de Tarragona per a 
la cessió d’ús de les instal·lacions de la ciutat de repòs i 
de vacances de Tarragona per a activitats socioculturals 
(tram. 250-00146/09), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 10351).

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

Resolució 68/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un pla estratègic 
del cooperativisme i de les societats labo-
rals
Tram. 250-00104/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 5, 25.05.2011, DSPC-C 76

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 25 de maig de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic del  
cooperativisme (tram. 250-00104/09), presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
9035).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
l’elaboració d’un pla estratègic del cooperativisme i de 
les societats laborals, comptant amb el suport i la partici-
pació del plenari del Consell Superior de la Cooperació.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2011

El secretari en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Joan Morell i Comas Rafael Luna i Vivas

Resolució 69/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació de Derbi, Valeo, Ficosa i 
Yamaha, afectades per processos de des-
localització o de pèrdua de llocs de treball
Tram. 250-00141/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 5, 25.05.2011, DSPC-C 76

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 25 de maig de 2011, ha debatut el text de la Propos-
ta de resolució sobre el suport als comitès d’empresa de 
Derbi, Valeo, Ficosa i Yamaha en les negociacions per a 
la defensa del manteniment dels llocs de treball (tram. 
250-00141/09), presentada pel Grup Parlamentari Socia-
lista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 10350).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya dóna suport als comitès 
d’empresa de Derbi i de les altres empreses afectades 
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Resolució 85/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la reducció de les restriccions genèri-
ques de circulació de vehicles pesants els 
dies festius
Tram. 250-00020/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 6, 26.05.2011, DSPC-C 81

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 26 de 
maig de 2011, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la reducció de la circulació de vehicles pe-
sants els dies festius (tram. 250-00020/09), presentada 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 7552).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reduir, en 
el període d’un any, les restriccions genèriques de cir-
culació de vehicles pesants a la xarxa viària catalana els 
dies festius.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

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

Resolució 86/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’increment de la vigilància a la 
xarxa viària
Tram. 250-00022/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 6, 26.05.2011, DSPC-C 81

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 26 de 
maig de 2011, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre l’increment de la vigilància a la xarxa viària 
(tram. 250-00022/09), presentada pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 7522) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 7554).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Incrementar la vigilància a la xarxa viària, les princi-
pals àrees logístiques, les estacions de servei i les àrees 
de descans habitual de les flotes de camions per tal de 

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reprendre, 
en un temps màxim de dos mesos, les converses amb 
l’Ajuntament de Tarragona per tal d’estudiar la cessió 
d’ús temporal d’una part de les instal·lacions de la Ciutat 
de Repòs i de Vacances per a fer-hi activitats sociocul-
turals.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2011

El secretari en funcions La vicepresidenta en funcions
de la Comissió de presidenta de la Comissió
Joan Morell i Comas Dolors Gordi i Julià

Resolució 71/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les condicions que han de fixar les re-
lacions comercials en la cadena de valor del 
sector de l’automoció
Tram. 250-00147/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 5, 25.05.2011, DSPC-C 76

Comissió d’Empresa i Ocupació

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda 
el 25 de maig de 2011, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la constitució d’un grup de treball in-
terdepartamental amb representants del sector de l’auto-
mòbil i sobre la promoció d’un codi de bones pràctiques 
(tram. 250-00147/09), presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 10352).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Vetllar, per mitjà del Govern de l’Estat, perquè el Pro-
jecte de llei de contractes de distribució comercial en 
tramitació a les Corts Generals estableixi les condicions 
que han de fixar les relacions comercials en la cadena 
de valor del sector de l’automoció, d’acord amb els re-
queriments de les autoritats de la competència i de les 
directives europees, i promoure bones pràctiques entre 
els agents de la cadena de valor.

b) Fer el seguiment necessari per a promoure els objec-
tius a què fa referència la lletra a, atesa la importància 
del sector de l’automoció a Catalunya.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig Rafael Luna i Vivas
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Resolució 88/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’augment dels efectius dels Mossos 
d’Esquadra amb la promoció del 2011
Tram. 250-00136/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 6, 26.05.2011, DSPC-C 81

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 26 de maig 
de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució so-
bre l’augment dels efectius dels Mossos d’Esquadra amb 
la promoció del 2011 (tram. 250-00136/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
la previsió de vuit-centes noves places de Mossos d’Es-
quadra en la promoció del 2011, i deixar, per tant, sense 
efecte la retallada de dues-centes places acordada pel 
Govern de la Generalitat, per tal de poder atendre la de-
manda de més efectius de Mossos d’Esquadra a la ciutat 
de Barcelona i a diverses comarques de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

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

Resolució 89/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la senyalització dels trams de con-
centració d’accidents a les carreteres de ti-
tularitat de la Generalitat
Tram. 250-00228/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 6, 26.05.2011, DSPC-C 81

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 26 de 
maig de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolu-
ció sobre l’adopció dels senyals de trànsit indicatius dels 
trams de concentració d’accidents i sobre la senyalització 
d’aquests trams a la xarxa viària (tram. 250-00228/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 12310).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a valorar 
l’impacte de les actuacions de senyalització dels trams 

millorar la seguretat del transport de mercaderies per 
carretera.

b) Adoptar mesures especials de vigilància a la xarxa 
vià ria, les estacions de servei i les àrees de descans amb 
relació a l’actuació de bandes organitzades que cometen 
robatoris a turistes que visiten Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

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

Resolució 87/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la construcció d’una comissaria dels 
Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès)
Tram. 250-00089/09, 250-00101/09 i 250-00227/09

Adopció
Comissió d’Interior
Sessió núm. 6, 26.05.2011, DSPC-C 81

Comissió d’Interior

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el 26 de 
maig de 2011, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la construcció de la nova seu regional i de la 
comissaria de districte dels Mossos d’Esquadra a Salt 
(Gironès) (tram. 250-00089/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 9023); de la Proposta de resolució 
sobre la construcció d’una comissaria dels Mossos d’Es-
quadra a Salt (Gironès) (tram. 250-00101/09), presentada 
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, i l’esmena presentada pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9032); 
i de la Proposta de resolució sobre la construcció d’una 
comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès) 
(tram. 250-00227/09), presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 12309); i l’esmena 
transaccional presentada.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a disposar, 
durant l’any 2011, del projecte constructiu de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra a Salt (Gironès) i a licitar les 
obres l’any 2012.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Josep Sicart i Enguix Celestino Corbacho i Chaves
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d) El termini per a cloure els treballs de la Comissió és al 
final de la novena legislatura.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

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

Resolució 111/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es nomena un representant 
del Parlament al Consell Social de la Univer-
sitat de Lleida
Tram. 284-00003/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 11, 01.06.2011, DSPC-P 16

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juny de 
2011, atesa la renúncia de Ramon Companys i Sanfeliu 
com a representant del Parlament al Consell Social de 
la Universitat de Lleida i atès que s’ha de nomenar un 
representant per al període de mandat restant, i d’acord 
amb els articles 81, 82 i 85 i la disposició transitòria pri-
mera de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya nomena Josep Gabarró Ri-
velles membre del Consell Social de la Universitat de 
Lleida.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

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

1.15. MOCIONS

Moció 23/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la seguretat ciutadana als municipis
Tram. 302-00033/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 11, 02.06.2011, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny de 
2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
seguretat ciutadana als municipis (tram. 302-00033/09), 
presentada pel diputat Pere Calbó i Roca, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 

de concentració d’accidents (TCA) que ha dut a terme el 
Ministeri de Foment i dels resultats objectius d’aquestes 
actuacions, per tal de poder aplicar-les, d’acord amb els 
resultats, a les carreteres de titularitat de la Generalitat.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

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

Resolució 110/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual es crea la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat Viària
Tram. 252-00003/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 01.06.2011, DSPC-P 16

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juny de 
2011, un cop considerada la Proposta de resolució de cre-
ació d’una comissió d’estudi sobre seguretat viària (tram. 
252-00003/09), d’acord amb l’article 54 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya crea la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat Viària (CESV), amb l’objecte, les direc-
trius, la composició i els terminis següents:

a) L’objecte és l’estudi i l’aprofundiment en tots els as-
pectes relacionats amb la seguretat viària a Catalunya 
des de les tres vessants tradicionals –el factor humà, el 
vehicle i la infraestructura– i des de tots els punts de 
vista –estadística, normativa, salut, educació viària, for-
mació de conductors, indústria, sector assegurador, mit-
jans de comunicació, víctimes i afectats, recerca i des-
envolupament (R+D), comparativa internacional, noves 
tecnologies i tots els que puguin incidir en la seguretat 
viària.

b) Les directrius de treball són les habituals en les co-
missions d’estudi i han de seguir les dues línies d’apro-
fundiment següents:

Primer. Tractar els grans temes generals de la seguretat 
viària, amb el suport d’experts i en format de llarga du-
rada.

Segon. Encarregar estudis específics, amb la consegüent 
presentació de resultats pels experts, debat, conclusions 
i difusió.

c) La Comissió ha d’ésser integrada per un membre de 
cada grup i subgrup parlamentaris, i s’ha de dotar de 
l’assessorament i el suport dels experts que consideri 
pertinent de l’àmbit científic, dels centres de recerca, 
de les administracions competents en la matèria i de les 
entitats i les associacions de víctimes implicades en la 
seguretat viària.
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Moció 24/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la sostenibilitat i la qualitat assistencial 
del sistema sanitari
Tram. 302-00034/09

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, 02.06.2011, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny de 
2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema sanitari 
(tram. 302-00034/09), presentada per la diputada Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 13831) i pel Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia (reg. 13860).

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

Moció

El sistema sanitari català és un model d’èxit reconegut 
arreu d’Europa, amb elements d’excel·lència i un funcio-
nament que té com a objectiu ésser un servei públic uni-
versal, equitatiu, de qualitat i gratuït en tots els aspectes 
considerats essencials.

Les retallades pressupostàries que amenacen d’afectar 
el sistema sanitari posen en dubte l’assoliment d’aquest 
objectiu i la consolidació de l’excel·lència en els aspectes 
en què el sistema ja excel·leix.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya no pot per-
metre que el sistema sanitari depengui de la situació eco-
nòmica i política. El sistema necessita poder funcionar 
amb estabilitat per a garantir el sistema públic i de qua-
litat que la ciutadania mereix i assolir l’excel·lència en el 
seu conjunt.

Per aquests motius, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a promoure un pacte nacional per la salut per 
tal de garantir la sostenibilitat i la qualitat assistencial 
del sistema sanitari que es basi en els criteris mínims 
següents:

a) Fer reformes estructurals del sistema dirigides a les 
causes que generen ineficiència econòmica.

b) Simplificar el sistema des del punt de vista adminis-
tratiu.

c) Definir un model d’autonomia de gestió territorial i 
de govern.

d) Analitzar les noves necessitats assistencials, expressa-
des per mitjà de la demanda, per a orientar els objectius i 
la planificació del sistema.

e) Garantir l’equitat en l’accés als resultats i la qualitat.

f) Gestionar la variabilitat de la pràctica clínica.

presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 13793), 
pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la 
Independència (reg. 13832), pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 13856) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13865).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) En la distribució dels agents de la vint-i-quatrena pro-
moció del Cos de Mossos d’Esquadra, reforçar la segu-
retat i incrementar la presència policial en l’àmbit rural, 
destinant-hi els mitjans necessaris.

b) Acordar i donar a conèixer públicament la distribu-
ció dels agents de la vint-i-quatrena promoció del Cos de 
Mossos d’Esquadra.

c) Impulsar, en el termini de quatre mesos, un procés 
de planificació de subcomissaries en les àrees bàsiques 
policials que ho requereixin.

d) Presentar una proposta normativa, en el marc de les 
competències de la Generalitat, que declari expressa-
ment prohibida l’ocupació tant de les zones de domini 
públic i de servitud de les carreteres com de les vies i els 
espais públics per a les activitats i els usos relacionats 
amb la prestació de serveis de naturalesa sexual. Aques-
ta prohibició ha d’afectar tant la persona que ofereix els 
serveis com la persona que els sol·licita o acceptes.

e) Impulsar l’aprovació dels plans locals de seguretat, 
aportant als ajuntaments i a les juntes locals de seguretat 
els recursos humans i materials necessaris per a apro-
var-los.

f) Promoure un increment de la col·laboració del Cos de 
Mossos d’Esquadra amb les policies locals, especialment 
per a afrontar l’incivisme, i assolir amb els ajuntaments 
els acords necessaris per a denunciar les infraccions de 
les ordenances municipals en aquest àmbit.

g) Elaborar, en el termini de sis mesos, en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona, un protocol per a pre-
venir els desordres públics que es puguin produir en el 
marc de grans esdeveniments.

h) Instar el Ministeri de l’Interior a dotar el Cos Nacio-
nal de Policia i la Guàrdia Civil dels efectius necessaris 
per a l’exercici de les competències que tenen legalment 
atribuïdes.

i) Promoure un pla d’actuació permanent amb la Fisca-
lia i el Tribunal Superior de Justícia per a dur a terme 
una actuació coordinada i efectiva contra la multirein-
cidència.

j) Promoure una reforma del Codi penal que permeti una 
resposta més eficaç davant de la multireincidència.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2011

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



6 de juny de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 81

1.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 16

b) Els plans, les mesures o les accions que el Govern ha 
dut a terme o té previstos per tal de complir tots i cadas-
cun dels acords que va assumir i a què es va comprome-
tre com a resultat de la cimera.

3. Convocar els mecanismes bilaterals de negociació 
Estat-Generalitat i dur a terme totes les accions legals 
pertinents per tal d’assegurar el compliment dels com-
promisos derivats de l’acord de finançament vigent i, 
concretament, sobre la bestreta del fons de competiti-
vitat.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2011

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

Moció 26/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’impacte de les retallades en serveis 
socials i en equipaments
Tram. 302-00037/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 11, 02.06.2011, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’impacte de les retallades en serveis socials i en 
equipaments (tram. 302-00037/09), presentada per la 
diputada Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 13861) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13868).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Incloure en el Pla de govern 2011-2014 el desplega-
ment efectiu i complet de la Llei 12/2007, de l’11 d’octu-
bre, de serveis socials.

b) Continuar la implementació de les mesures de millo-
rament de la gestió i de l’aplicació de la Llei de l’Estat 
39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autono-
mia personal i atenció a les persones en situació de de-
pendència, per tal de garantir l’atorgament i el pagament 
dels ajuts i reclamar al Govern de l’Estat el pressupost 
suficient a aquest efecte.

c) Convocar la comissió mixta Govern-Parlament de se-
guiment de la Llei de l’Estat 39/2006 i garantir que els 
grups parlamentaris tinguin tota la documentació rela-
tiva a l’execució de la dita Llei com a mínim amb una 
setmana d’antelació respecte a la data de la reunió.

d) Garantir els recursos econòmics necessaris per a 
afrontar l’augment de la desocupació i de les desigualtats 

g) Emprar les tecnologies de la informació i de la comu-
nicació com a eix integrador entre els ciutadans.

h) Promoure l’autonomia de govern i el retiment de 
comptes.

i) Actualitzar el catàleg de prestacions sanitàries i de-
finir-ne les considerades bàsiques i essencials per a co-
brir-les íntegrament i excloure’n la resta.

j) Fomentar la coresponsabilitat dels ciutadans en la de-
manda assistencial i la correcta utilització dels recursos 
sanitaris.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2011

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

Moció 25/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la situació econòmica i l’estat de les 
finances públiques
Tram. 302-00035/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 11, 02.06.2011, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny de 
2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha debatut 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la  
situació econòmica i l’estat de les finances públiques 
(tram. 302-00035/09), presentada per la diputada Rocío 
Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 13629), pel Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia (reg. 13859) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 13866).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Presentar-li, abans del finiment del període de sessi-
ons, les mesures concretes que pensa emprendre i les 
accions concretes que pensa endegar, amb els correspo-
nents indicadors d’avaluació, per tal de complir els ob-
jectius fixats pel Pla de govern 2011-2014 i, particular-
ment, les mesures per a la creació d’ocupació.

2. Presentar-li, dins el mes de juny, la documentació 
relativa al compliment dels acords que consten en les 
conclusions de la cimera per a la reactivació econòmica 
celebrada el 25 de març de 2011, i comparèixer-hi per tal 
d’explicar:

a) L’adaptació i la continuïtat, per a l’any 2011, de l’Acord 
estratègic 2008-2011 per a la internacionalització, la 
qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia 
catalana.
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Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
13855) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 13869).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Elaborar i presentar, a partir dels treballs que s’estan 
fent, en el termini de cinc mesos, un projecte motivat a 
partir de la descripció i l’anàlisi dels recursos, les estruc-
tures administratives i les competències de l’Administra-
ció de la Generalitat i dels ens i organismes que en depe-
nen, el qual n’ha de proposar la racionalització orgànica 
i funcional, i ha d’establir les mesures d’actuació, sense 
minvar la prestació dels serveis públics.

b) Abstenir-se d’adoptar cap mesura adreçada a la reduc-
ció de les plantilles d’empleats públics i accedir només 
a la possible racionalització o redistribució dels emple-
ats públics quan s’hagi negociat amb els sindicats de la 
Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la 
Generalitat.

c) Continuar assegurant les plantilles de mestres, mos-
sos, metges i personal sanitari per a donar resposta a les 
necessitats reals.

d) Promoure durant el 2011 les actuacions necessàries 
per a establir una llei de la funció pública de Catalunya 
amb la participació i el màxim consens possible dels 
agents socials i polítics, d’acord amb el que estableix 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2011

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

1.20. 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

Substanciació

Sessió plenària núm. 11, tinguda el 01.06.2011, (DSPC-P 16).

socials provocades per la crisi econòmica, i també dotar 
suficientment els ajuts d’emergència social, els serveis 
socials bàsics i els plans locals d’inclusió social.

e) Assegurar el finançament per part de la Generalitat, 
abans d’acabar l’any 2011, de l’activitat de tots els equi-
paments socials que han rebut fons públics per a llur 
construcció o remodelació, directament del departament 
competent o per mitjà de convenis amb altres adminis-
tracions, i que ja han iniciat l’activitat o estan en condi-
cions de fer-ho.

f) Garantir els contractes programa amb els ajuntaments 
i els consells comarcals, mantenint com a mínim, i aug-
mentant si és possible, les aportacions econòmiques del 
2010.

g) Assegurar el desplegament efectiu de la Llei de l’Estat 
39/2006, de la Llei 12/2007, de la Llei 18/2003, del 4 de 
juliol, de suport a les famílies, i de la Llei 13/2006, del 
27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, 
i garantir el calendari d’aplicació i el compromís de no 
retallar cap dels ajuts a les persones i a les famílies que 
estableixen les dites lleis.

h) Encarregar un estudi al Consell Assessor de Políti-
ques Socials i Familiars sobre la situació actual de les 
polítiques socials a Catalunya que inclogui:

Primer. La situació econòmica dels equipaments socials.

Segon. El balanç de les aportacions econòmiques als 
ajuntaments i consells comarcals derivades de contractes 
programa.

Tercer. El desplegament i la situació econòmica de l’apli-
cació de la Llei de l’Estat 39/2006, la Llei 12/2007, la 
Llei 18/2003 i la Llei 13/2006.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2011

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

Moció 27/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ocupació del personal de la funció pú-
blica
Tram. 302-00038/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 11, 02.06.2011, DSPC-P 17

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de juny 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre l’ocupació del personal de la funció pública (tram. 
302-00038/09), presentada pel diputat Mercè Civit Illa, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 13569), pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 13854), pel Grup 
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Retirada

Retirada en la sessió plenària núm. 11, tinguda l’01.06.2011 
(DSPC-P 16).

Proposició de llei de creació de la deducció 
corresponent al tram autonòmic de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques per 
les despeses realitzades per a la contracta-
ció de la cobertura mèdica per asseguran-
ces de salut privades
Tram. 202-00020/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 11, tinguda el 01.06.2011 (DSPC-P 16).

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 11, tinguda el 
01.06.2011 (DSPC-P 16), ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada.

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 11, tinguda el 01.06.2011, (DSPC-P 16).

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
d’habitatge
Tram. 300-00051/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 11, tinguda el 01.06.2011, (DSPC-P 16).

Interpel·lació al Govern sobre l’educació pri-
mària
Tram. 300-00053/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 11, tinguda el 02.06.2011, (DSPC-P 17).

Interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
previstes en matèria de turisme
Tram. 300-00054/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 11, tinguda el 02.06.2011, (DSPC-P 17).

Interpel·lació al Govern sobre el millorament 
del finançament de l’Agència Catalana de 
l’Aigua
Tram. 300-00055/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 11, tinguda el 02.06.2011, (DSPC-P 17).
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Proposta de resolució sobre el rebuig als rè-
gims dictatorials
Tram. 250-00281/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, tinguda el 26.05.2011 
(DSPC-C 83).

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les retallades pressupostàries i 
llurs efectes en el servei públic de salut
Tram. 302-00036/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 11, tin-
guda el 02.06.2011 (DSPC-P 17).

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, 
tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 82).

Proposta de resolució sobre l’aprovisiona-
ment de places d’infermeria a l’atenció pri-
mària de l’Institut Català de la Salut
Tram. 250-00097/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, 
tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 82).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, tinguda el 26.05.2011 
(DSPC-C 83).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, 
tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 82).
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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 ve-
gueria
Tram. 202-00041/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 13857).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 02.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.06.2011.

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: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 13830).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 02.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.06.2011.

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: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 13830).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 02.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.06.2011.

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’im-
post sobre successions i donacions
Tram. 200-00003/09

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 11, tinguda el 
01.06.2011 (DSPC-P 16).

Projecte de llei de modificació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries
Tram. 200-00004/09

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 11, tinguda el 
01.06.2011 (DSPC-P 16).

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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: Grup Parlamentari Socialista (reg. 13857).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 02.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.06.2011.
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Proposta de resolució sobre la instal·lació 
de pantalles acústiques a la carretera C-31 
al pas per Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00306/09

Esmenes presentades
Reg. 12488 i 13514/ Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12488)

Apartat 2

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)

«2. [...] a un any, utilitzant els sistemes i materials ade-
quats per tal que la instal·lació de les mateixes no les 
converteixi en un obstacle visual.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13514)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a realitzar durant aquest any un estudi de l’impac-
te acústic de la C-31 al seu pas per Gavà Mar.»

Proposta de resolució sobre la reactivació 
de les línies de foment i assistència tècni-
ca als emprenedors per mitjà de la xarxa de 
creació d’empreses
Tram. 250-00311/09

Esmenes presentades
Reg. 13535 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13535)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a continuar fomentant i prestant assistència tècni-
ca a les persones emprenedores a través de la xarxa de 
creació d’empreses.»

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 13830).

Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.06.2011 al 21.06.2011).

Finiment del termini: 22.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.06.2011.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Anul·lació del rebuig de la proposta

N. de la R.: En el BOPC 76, del 30 de maig de 2011, a la 
pàg. 13, es va publicar, per error, el rebuig de la proposta 
de resolució. Per consegüent, aquest tràmit queda anul-
lat i la proposta resta en curs de tramitació.

Proposta de resolució sobre l’estat de la 
platja de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00305/09

Esmenes presentades
Reg. 13513 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13513)

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

«El Parlament insta el govern de la Generalitat a realitzar 
un estudi de l’estat de les platges de Gavà i Viladecans, 
per tal de comprovar els efectes sobre la dinàmica litoral 
i de possible retrocés costaner provocat per l’afectació 
de l’ampliació del port i el desviament del riu Llobregat, 
tal com indicava l’estudi d’impacte ambiental d’aquesta 
obra.»
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l’Estat l’autorització per a disposar d’un punt d’inspecció 
fronterera (PIF) que faci possible les accions de trànsit 
de mercaderies a escala internacional.

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

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

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

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

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

Proposta de resolució sobre la prolongació 
del desdoblament de la carretera N-340 en-
tre Tarragona i Vilafranca del Penedès
Tram. 250-00317/09

Esmenes presentades
Reg. 13515 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13515)

Apartat 2

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

«2. Reclamar al Ministeri de Foment que analitzi la ido-
neïtat de la senyalització existent al voltant del PK 1172 
–final de la variant d’Altafulla i Torredembarra– i que 
procedeixi si s’escau a la seva millora.»

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa dels ajuts directes a l’inici de l’activi-
tat provinent del Fons social europeu
Tram. 250-00313/09

Esmenes presentades
Reg. 13536 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13536)

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

«El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a posar en marxa les ajudes directes a l’inici 
de l’activitat previstes per la Conferència Sectorial del 
Ministeri de Treball i Immigració, provinents del Fons 
Social Europeu.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat i 
l’estabilitat de les operacions comercials a 
l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 250-00316/09

Esmenes presentades
Reg. 12490 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12490)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

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

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

c) Continuar fent les actuacions pertinents per a ampliar 
l’oferta de vols des de l’aeroport de Lleida-Alguaire per 
mitjà de la captació de noves rutes i destinacions i de no-
ves empreses interessades a operar en aquest aeroport.

d) Demanar al Govern de l’Estat les reformes legislati-
ves pertinents perquè l’aeroport de Lleida-Alguaire pugui 
acollir vols internacionals fora de l’espai Schengen amb 
la màxima celeritat. Així mateix, demanar al Govern de 
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Proposta de resolució sobre la represa de 
les obres de construcció de la variant d’Olot 
entre la carretera C-152 i la N-260
Tram. 250-00330/09

Esmenes presentades
Reg. 13072 i 13518 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
13072)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a redactar el projecte constructiu de la variant 
d’Olot, entre la carretera C-152 i la N-260, ajustant el 
traçat a la secció de l’eix Vic-Olot (1+1) per evitar el greu 
impacte paisatgístic i econòmic que provocaria l’actual 
projecte (2+2).»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13518)

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a donar compliment al calendari previst d’in-
versions i reprendre l’execució de les obres de la variant 
d’Olot entre les carreteres C-152 i N-260, sempre que si-
gui compatible amb els objectius de contenció del dèficit 
públic.»

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures de seguretat al pas a nivell de l’es-
tació de Cambrils (Baix Camp)
Tram. 250-00318/09

Esmenes presentades
Reg. 13516 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13516)

Apartat 2

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a sol·licitar al Ministeri de Foment i a l’Adminis-
trador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) l’adopció 
de majors mesures de seguretat al pas a nivell existent a 
l’estació de Cambrils (Baix Camp), així com separació 
de les vies dels carrers pròxims per protegir als vianants 
i accelerar la finalització de l’obra de desdoblament del 
Corredor del Mediterrani que ha d’eliminar aquest pas 
a nivell.»

Proposta de resolució sobre l’estudi infor-
matiu i de viabilitat del projecte de tramvia 
de Girona a Olot
Tram. 250-00329/09

Esmenes presentades
Reg. 13517 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13517)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalu-
nya a valorar la inclusió de la programació d’un estudi 
de viabilitat de la implementació d’un tren tramvia en-
tre Olot i Girona, dintre de la revisió dels instruments 
de planificació vigents, que s’ha de realitzar per tal de 
prioritzar i programar les actuacions de millora de les 
infraestructures del transport públic de Catalunya, con-
siderant els criteris d’eficiència que requereix l’actual 
conjuntura.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis i el millorament de les retribuci-
ons dels lletrats del torn d’ofici
Tram. 250-00336/09

Esmenes presentades
Reg. 13528 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CJ, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13528)

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

De tota la proposta de resolució

«perquè les retallades que aquest ha anunciat respecte 
els mòduls que perceben els advocats i advocades que 
presten el seu servei en l’assistència jurídica gratuïta, no 
afectin en cap cas el dret a aquesta per part dels ciuta-
dans»

Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
preservació dels corredors ecològics i bio-
lògics de Tarragona en l’informe definitiu del 
Pla d’ordenació urbanística municipal
Tram. 250-00337/09

Esmenes presentades
Reg. 13521 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13521)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a vetllar per al compliment efectiu de les resolu-
cions del propi Departament de Territori i Sostenibilitat 
que inclouen garantir la continuïtat del corredor biològic 
de l’anomenada Anella Verda de Tarragona.»

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels estatuts de l’ens d’abastament d’aigua 
Aigües Ter Llobregat per a la inclusió en el 
Consell d’Administració de representants de 
la conca del Ter
Tram. 250-00334/09

Esmenes presentades
Reg. 13519 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13519)

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

«El Parlament insta el Govern a continuar contemplant 
els diferents interessos vinculats al cicle hidrològic, a tra-
vés de decisions preses en els diferents òrgans de govern 
de l’Agència.»

Proposta de resolució sobre el retorn pro-
gressiu del cabal d’aigua del Ter a les co-
marques gironines
Tram. 250-00335/09

Esmenes presentades
Reg. 12827 i 13520 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
12827)

Apartat 2

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (1)

«2. A ratificar el calendari, les dades i els mitjans [...].

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13520)

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

«El Parlament insta el Govern de l’Estat a dotar econò-
micament l’Agència Catalana de l’Aigua per a que pugui 
seguir impulsant les actuacions i mesures necessàries 
que permetin continuar acomplint amb la reducció pro-
gressiva del cabal derivat del riu Ter cap a la regió me-
tropolitana de Barcelona.»
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b) Inundacions per causes naturals o per trencament 
d’embassaments aigües amunt.

c) Integritat i resistència del conjunt primari front situa-
cions d’emergència com falta de refrigeració del combus-
tible, dany al nucli, fusió parcial del nucli.

d) Integritat i resistència i capacitat de resposta dels sis-
temes de refrigeració d’emergència enfront de fallades de 
subministrament elèctric.

e)Resistència dels sistemes de contenció primària i se-
cundària, entre d’altres components, en front situacions 
d’emergència.

f)Revisió exhaustiva de l’estat del circuit primari i dels 
elements de seguretat front problemes d’envelliment i es-
gotament dels materials, sigui corrosió, estat de les sol-
dadures, etc.

g) Anàlisi del risc i grau de vulnerabilitat front a atacs 
terroristes, sabotatges o ciberatacs.

h)Anàlisi del risc i grau de resistència dels sistemes de 
contenció front l’impacte d’aeronaus».

Proposta de resolució sobre la revisió pel 
Consell de Seguretat Nuclear de les condi-
cions de l’autorització d’explotació de les 
centrals nuclears Ascó I i Ascó II
Tram. 250-00340/09

Esmenes presentades
Reg. 13357 i 13505 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13357)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir 
amb el Consell de Seguretat Nuclear un conveni de col-
laboració que permeti a la Generalitat participar acti-
vament en la revisió i el contingut dels criteris de con-
cessió de les autoritzacions d’explotació de les Centrals 
Nuclears Ascó I i Ascó II per tal d’incorporar, si s’escau, 
les mesures derivades de les lliçons apreses dels recents 
accidents nuclears a les centrals nuclears japoneses.»

Proposta de resolució sobre la revisió pel 
Consell de Seguretat Nuclear de les con-
dicions de l’autorització d’explotació de la 
central nuclear de Vandellòs II
Tram. 250-00339/09

Esmenes presentades
Reg. 13356 i 13504 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13356)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir 
amb el Consell de Seguretat Nuclear un conveni de col-
laboració que permeti a la Generalitat participar activa-
ment en la revisió i el contingut dels criteris de concessió 
de l’autorització d’explotació de la Central Nuclear de 
Vandellós II, per tal d’incorporar, si s’escau, les mesu-
res derivades de les lliçons apreses dels recents accidents 
nuclears a les centrals nuclears japoneses.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
13504)

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

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat què exigeixi el Govern de l’Estat a què el Con-
sejo de Seguridad Nuclear realitzi els stress test de segu-
retat a la central nuclear de Vandellós 2, a la qual se li 
va renovar la llicència el 2010, tal i com va aprovar el 
Congreso de los Diputados en la Proposición no de Ley 
el 12 d’abril de 2011.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

D’un nou punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Cata-
lunya què exigeixi el Govern de l’Estat a revisar les condi-
cions d’autorització de la Central Nuclear de Vandellòs 2  
a partir dels resultats obtinguts en els stress test què han 
de garantir el seu funcionament sense suposar un risc per 
a la població o el medi ambient en totes les possibles situ-
acions considerades com excepcionals com:

a) Terratrèmols de magnitud superior als raonablement 
previsibles.
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3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (3)

D’un nou punt 3.

«3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat què exigeixi el Govern de l’Estat la no renovació 
de la llicència d’explotació i el tancament de les centrals 
nuclears què no puguin complir la implantació de mesu-
res i actuacions què dictamini el Consejo de Seguridad 
Nuclear a partir de la realització dels estudis i stress test 
de seguretat.»

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa del servei de trens de rodalia del 
Camp de Tarragona
Tram. 250-00343/09

Esmenes presentades
Reg. 13522 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13522)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar el més aviat possible la posada en marxa 
del servei de rodalia del Camp de Tarragona.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’eix viari entre Reus, Constantí, Sant Sal-
vador i Perafort
Tram. 250-00344/09

Esmenes presentades
Reg. 13523 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13523)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar els estudis i treballs per a la construcció 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
13505)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa (1)

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat què exigeixi el Govern de l’Estat a què el Con-
sejo de Seguridad Nuclear realitzi els stress test de se-
guretat a les centrals nuclears d’Asco 1 i 2 tal i com va 
aprovar el Congreso de los Diputados en la Proposición 
no de Ley el 12 d’abril de 2011 abans de renovar l’auto-
rització d’explotació de les esmentades centrals».

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (2)

D’un nou punt 2.

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat què exigeixi el Govern de l’Estat a realitzar els 
estudis i anàlisis necessaris per garantir què les Centrals 
Nuclears d’Asco 1 i 2 poden allargar el seu funcionament 
sense suposar un risc per a la població o el medi ambient 
en totes les possibles situacions considerades com excep-
cionals com:

a) Terratrèmols de magnitud superior als raonablement 
previsibles.

b) Inundacions per causes naturals o per trencament 
d’embassaments aigües amunt.

c) Integritat i resistència del conjunt primari front situa-
cions d’emergència com falta de refrigeració del combus-
tible, dany al nucli, fusió parcial del nucli.

d) Integritat i resistència i capacitat de resposta dels sis-
temes de refrigeració d’emergència enfront de fallades de 
subministrament elèctric.

e) Resistència dels sistemes de contenció primària i se-
cundària, entre d’altres components, en front situacions 
d’emergència.

f) Revisió exhaustiva de l’estat del circuit primari i dels 
elements de seguretat front problemes d’envelliment i es-
gotament dels materials, sigui corrosió, estat de les sol-
dadures, etc.

g) Anàlisi del risc i grau de vulnerabilitat front a atacs 
terroristes, sabotatges o ciberatacs.

h)Anàlisi del risc i grau de resistència dels sistemes de 
contenció front l’impacte d’aeronaus».
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Proposta de resolució sobre la promoció de 
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-00349/09

Esmenes presentades
Reg. 13529 / Admissió a tràmit: Mesa 
de la CAEUE, 26.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13529)

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

«Convocar en els propers mesos el Consell de les Comu-
nitats Catalanes de l’Exterior per tal d’analitzar la situa-
ció actual de les comunitats i les polítiques a seguir per 
seu impuls i foment.»

Proposta de resolució sobre les connexions 
ferroviàries transfrontereres entre l’Alt Em-
pordà i el Rosselló
Tram. 250-00352/09

Esmenes presentades
Reg. 13525 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13525)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalu-
nya a, un cop assumida la gestió dels serveis ferroviaris 
de mitjana distància per part de la Generalitat, fer una 
revisió d’aquestes línies per definir un Pla de Serveis Re-
gionals i portar a terme, dins d’aquesta tasca, una anàlisi 
de les possibles connexions transfrontereres amb els ser-
veis de Trains Express Regionaux.»

de l’Eix Viari Reus - Constantí - Sant Salvador - Pera-
fort, així com de l’Eix viari Perafort - El Catllar - La Rie-
ra de Gaià - Torredembarra, d’acord amb les especifica-
cions que es determinin dins del Pla director urbanístic 
de l’àmbit central del Camp de Tarragona per tal de co-
municar la ciutat de Reus (Baix Camp) amb l’aeroport, 
Constantí, els polígons industrials i l’estació de l’AVE de 
Perafort (Tarragonès) i també de la millora de la comu-
nicació de l’estació de l’AVE amb la xarxa viària del 
Tarragonès.»

Proposta de resolució sobre el compliment 
del programa de planejament territorial i del 
Pla director urbanístic del Pallars Sobirà
Tram. 250-00345/09

Esmenes presentades
Reg. 13524 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13524)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a continuar vetllant pel compliment efectiu de les 
propostes, directrius, estratègies i recomanacions del Pla 
director urbanístic del Pallars Sobirà.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
d’una comissaria dels Mossos d’Esquadra 
al baix Montseny
Tram. 250-00348/09

Esmenes presentades
Reg. 13530 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 26.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13530)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a posar en funcionament operatiu en el decurs de 
la present legislatura les dependències policials necessà-
ries per abordar adequadament la seguretat ciutadana a 
l’àrea del Baix Montseny.»
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Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un conveni entre el Consell de Seguretat 
Nuclear i la Generalitat per a revisar els cri-
teris d’autorització d’explotació de les cen-
trals nuclears i sobre el traspàs dels fons 
per residus radioactius que es paguen a  
ENRESA
Tram. 250-00501/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 13355 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolu-
ció següent per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

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

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

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

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

Proposta de resolució sobre els peritatges 
de les afectacions causades per les obres 
de la carretera C-15 a Canyelles (Garraf)
Tram. 250-00355/09

Esmenes presentades
Reg. 12489 13526 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 25.05.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 12489)

Apartat 2

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

«2. Finalitzar i fer lliurament a l’Ajuntament i als veïns 
afectats del peritatge independent sobre els danys de les 
obres de la C-15 a Canyelles, encarregat al Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya.»

Apartat 3

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista (2)

«3. Establir, de comú acord amb l’Ajuntament de Canye-
lles, un punt d’atenció ciutadana de GISA per tal de re-
soldre les demandes d’informació tant del consistori com 
dels veïns i de les veïnes del municipi.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13526)

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

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

1. Trametre a cada propietari una còpia del contra pe-
ritatge encarregat per GISA en relació amb el peritatge 
efectuat per Dragados.

2. Canalitzar a través dels ajuntaments corresponents 
la informació necessària als veïns i veïnes afectats per 
l’obra.

3. Estudiar una solució per a les persones propietàries 
que no tinguin pòlissa d’assegurances i no puguin avan-
çar les obres, sempre que els desperfectes originats siguin 
de reparació urgent en afectar de forma greu els elements 
estructurals.»
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Catalunya, ha de promoure mecanismes de col·laboració 
amb altres comunitats autònomes i amb l’estat» i que en 
aquest sentit també l’article 132.4 disposa que «La Ge-
neralitat participa en l’execució en matèria de seguretat 
nuclear en els termes que siguin acordats en els convenis 
subscrits a aquest efecte i, si s’escau, en les lleis».

Atès què al Ministerio de Interior mitjançant la seva Di-
recció General de Protecció Civil i Emergències és l’ens 
competent de la gestió operativa de les emergències nu-
clears i li correspon coordinar-se amb els òrgans també 
competents de les Comunitats Autònomes i Administra-
cions Locals, entre d’altres organismes.

Essent el Departament d’Interior, l’òrgan de l’Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya competent en ma-
tèria de protecció civil i el Centre de Coordinació Ope-
rativa de Catalunya (Cecat) el centre de coordinació i 
informació de l’estructura de protecció civil a Catalunya.

Atenent que la col·laboració entre les dues administraci-
ons en l’àmbit de les emergències nuclears té com marc 
d’actuació el Penta (Plan de Emergència Nuclear, exte-
riores a las centrales nucleares de Ascó i Vandellòs en 
Tarragona).

Atès que el 18 de setembre de 2008 el Departament d’In-
terior, Relacions institucionals i Participació i el Consejo 
de Seguridad Nuclear va signar un Conveni que incorpo-
ra un Protocol d’Intercanvi d’Informació en relació als 
successos en instal·lacions i activitats nuclears i radioac-
tives y en situacions d’emergència radiològica.

Tenint en compte que no existeix un Pla Específic de se-
guretat nuclear de Catalunya integrat en el Penta però 
gestionat per la Generalitat de Catalunya, que no existei-
xen els protocols amb les altres Comunitats Autònomes 
limítrofes i que per tant la Generalitat no participa en 
l’execució en matèria de seguretat nuclear, tot i ser el ter-
ritori més nuclearitzat de l’estat espanyol.

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. Que mitjançant el Departament d’Interior subscrigui 
un Conveni Marc de Col·laboració amb el Ministerio del 
Interior en els termes que estableix l’article 132.2 i 132.4 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que estableixi un 
nou marc de col·laboració, cooperació i participació en 
matèria d’execució de la seguretat nuclear.

2. En el marc d’aquest Conveni de Col·laboració s’imple-
menti un Pla Específic en Seguretat Nuclear a Catalunya 
integrat en el Penta així com els recursos tècnics i finan-
cers necessaris per la seva implementació.

Palau del Parlament, 24 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan

Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA

És a dir, la dependència energètica de Catalunya no dis-
minuirà només per la major generació d’energia sinó per 
la capacitat que tinguem al nostre país de decidir sobre 
totes aquelles qüestions que hi tenen a veure i que van 
molt més enllà de la generació –transport, residus, in-
vestigació...–.

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

Proposta de resolució

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

1. Establir amb el Consell de Seguretat Nuclear un con-
veni de col·laboració que permeti a la Generalitat partici-
par activament en la revisió i el contingut dels criteris de 
concessió de les autoritzacions d’explotació de les cen-
trals nuclears que operen en territori català.

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

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

Palau del Parlament, 23 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Proposta de resolució sobre la subscripció 
d’un conveni marc de col·laboració entre el 
Departament d’Interior i el Ministeri de l’In-
terior en matèria de seguretat nuclear
Tram. 250-00502/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 13502 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.05.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 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 següent proposta de resolució per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Atès què l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en l’arti-
cle 132.2 estableix que «La Generalitat en els casos re-
latius a emergències i protecció civil d’abast superior a 
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el seus recursos actuals per tal de garantir l’eficàcia de 
les seves actuacions.

2. Establir les mesures necessàries per tal de consolidar 
la seva col·laboració amb el món local i amb les entitats 
financeres.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2011

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

Proposta de resolució sobre la prolongació 
de la línia 8 de rodalia fins a Vilafranca del 
Penedès i sobre l’increment de la freqüència 
de pas de trens
Tram. 250-00504/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 13567 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.05.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat, va anunciar la posada en 
servei de la nova línia R8 del servei de rodalia de Barce-
lona. Aquesta línia unirà a partir del proper 26 de juny 
Martorell amb Granollers Centre per Cerdanyola Uni-
versitat sense passar per la ciutat de Barcelona.

El Grup Socialista, creu que aquesta línia s’hauria de 
perllongar fins a l’Alt Penedès i en especial a la seva ca-
pital, Vilafranca, per tal que esdevingui la principal co-
municació tant per als estudiants de la comarca de l’Alt 
Penedès que cursen estudis a la Universitat Autònoma 
de Barcelona, així com per a ciutadans i treballadors en  
el seu desplaçament entre les comarques penedesenques, el  
Baix Llobregat i les del Vallès Oriental i Occidental.

Cal assenyalar que la futura línia, una vegada entri en 
funcionament, podrà donar servei a un territori que 
compta avui amb una població de quasi 1.000.000 d’ha-
bitants i que necessita la millora de les seves comunica-
cions tant amb el Baix Llobregat com amb el Vallès.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a

1. Perllongar la línia R8 del servei de rodalia fins a Vila-
franca del Penedès.

Proposta de resolució sobre l’impuls i el ga-
rantiment de les actuacions del servei d’in-
formació i assessorament sobre el deute hi-
potecari i la seva col·laboració amb els ens 
locals i financers
Tram. 250-00503/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 13566 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.05.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El Govern de la Generalitat va crear l’any 2010 l’Ofideu-
te, un servei d’informació i assessorament adreçat a les 
famílies que no poden fer front al pagament dels prés-
tecs hipotecaris i es troben, per aquesta causa, en risc de 
perdre el seu domicili habitual. El creixement de l’atur 
en els darrers anys i una forta caiguda dels ingressos en 
famílies amb hipoteques van portar a l’administració ca-
talana a crear un instrument específic per tal de donar 
resposta a la demanda ciutadana d’atenció específica, 
que va iniciar la seva actuació al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge i que ara ho fa al Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

L’Ofideute va ser creat amb tres grans objectius:

a) Evitar els desnonaments provocats per la falta de pa-
gament dels crèdits hipotecaris.

b) Col·laborar amb les entitats financeres per tal de que 
es pugui rendibilitzar el seu parc d’habitatges en risc de 
mora, mitjançant la cessió a l’administració d’aquests 
habitatges per tal d’evitar el risc social de la pèrdua de 
sostre dels usuaris.

c) Facilitar el pas dels habitatges lliures hipotecats amb 
problemes per al pagament de la seva hipoteca al progra-
ma de cessió de l’habitatge de lloguer social.

Els socialistes considerem que aquesta fórmula d’inter-
venció de l’administració és plenament vigent i que el 
Govern actual ha d’impulsar, promoure i dotar econò-
micament de manera adequada a l’Ofideute per tal de 
garantir l’eficàcia de la seva acció i el compliment dels 
seus objectius.

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. Impulsar l’acció del servei d’informació i d’assesso-
rament sobre el deute hipotecari, Ofideute, augmentant  



6 de juny de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 81

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 31

2010, sense que des d’aquesta data s’hagi publicat cap 
altra actualització. I amb tota seguretat que des de les 
dates esmentades s’han produït canvis més o menys sig-
nificatius en els esmentats instruments de gestió de per-
sonal que cal tenir actualitzats per donar compliment a 
la legislació vigent.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1r. Que adopti les mesures necessàries per tal de proce-
dir, en el termini màxim d’un mes, a publicar formal-
ment al DOGC la refosa de les modificacions de la Re-
lació de Llocs de Treball (RLT) del personal laboral de 
l’Administració de la Generalitat, que té caràcter anual.

2n. Que adopti les mesures que calguin per tal de pro-
cedir, amb una periodicitat trimestral, a donar publicitat 
al DOGC de les modificacions i actualitzacions que es 
produeixin en la Relació de Llocs de Treball (RLT) del 
personal laboral de l’Administració de la Generalitat.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Llanos de Luna Tobarra
Portaveu Portaveu adjunt

Proposta de resolució sobre la publicació 
en el DOGC de les modificacions de la rela-
ció de llocs de treball del personal eventual 
de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00506/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 13595 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Maria 
de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunt, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i següents del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent proposta de 
resolució, per tal que sigui substanciada a la Comissió 
d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’article 29 del Decret Legislatiu 1/1997, de 21 d’octu-
bre, pel qual s’aprova la refosa en un Text Únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública, disposa textualment que 
«La relació de llocs de treball és pública i ha d’incloure 
tots els llocs de [...] eventuals existents en l’Administra-
ció de la Generalitat [...]».

En el mateix sentit, l’article 1 del Decret 128/2002, de 
30 d’abril, sobre la publicitat de les relacions de llocs de 
treball a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 

2. Mentre s’estudia el perllongament de la línia, garantir 
al màxim la coordinació entre l’R4 i l’R8 a l’intercan-
viador de Martorell.

3. Incrementar la freqüència de la línia R8 en les franges 
horàries de major demanda.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2011

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

Proposta de resolució sobre la publicació 
en el DOGC de les modificacions de la re-
lació de llocs de treball del personal laboral 
de l’Administració de la Generalitat
Tram. 250-00505/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 13594 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.05.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Maria 
de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunt, d’acord 
amb allò que preveuen els articles 145 i següents del Re-
glament de la Cambra, presenten la següent proposta de 
resolució, per tal que sigui substanciada a la Comissió 
d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

L’article 29 del Decret Legislatiu 1/1997, de 21 d’octu-
bre, pel qual s’aprova la refosa en un Text Únic dels pre-
ceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya 
en matèria de funció pública, disposa textualment que 
«La relació de llocs de treball és pública i ha d’incloure 
tots els llocs de personal [...] laboral [...] existents en l’Ad-
ministració de la Generalitat [...]».

En el mateix sentit, l’article 1 del Decret 128/2002, de 
30 d’abril, sobre la publicitat de les relacions de llocs de 
treball a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
disposa el següent: «El Departament de Governació i 
Relacions Institucionals farà públiques trimestralment, a 
la pàgina corresponent de la Generalitat de Catalunya 
a Internet, les modificacions de les relacions de llocs de 
treball que aprovi el Govern o l’òrgan que ho tingui dele-
gat. Així mateix es publicarà anualment al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya la relació íntegra de llocs 
de treball actualitzada amb les modificacions que s’hagin 
produït durant l’any immediatament anterior».

Doncs bé, resulta que la darrera publicació íntegra al 
DOGC de la relació de llocs de treball corresponent al 
personal laboral de l’Administració de la Generalitat es 
va fer per Resolució GAP/1005/2010, de 10 de març, sen-
se que des de l’esmentada data s’hagi publicat al DOGC, 
amb caràcter anual, la refosa de les modificacions de la 
RLT del personal laboral. Igualment la darrera actua-
lització trimestral es va fer en data 23 de desembre de 
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Proposta de resolució sobre la retirada de 
les restes d’obres, maquinària i línies elèc-
triques de la desembocadura i del delta  
de la Tordera pertanyents a la primera fase de  
construcció de la dessaladora de Blanes 
(Selva)
Tram. 250-00507/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 13597 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.05.2011

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 següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La primera fase de la construcció de la dessaladora de 
Blanes va comportar la construcció de 10 pous a la plat-
ja amb la corresponent infraestructura de formigó i les 
connexions d’aigua salada i l’electricitat pels motors.

Així mateix és fer una construcció a la punta de la Tor-
dera per allotjat els transformadors elèctrics i els aparells 
de control dels 10 pous.

Els contats temporals han posat en perill la instal·lació i 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) hi ha hagut d’inter-
venir amb inversions milionàries. 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 
dóna a la zona de S’Abanell.

L’Agència catalana de l’Aigua ha demanat i obtingut l’au-
torització del Departament de Territori i Sostenibilitat 
per «executar les obres de neteja de restes de les 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 consta que «L’ac-
tuació té per objectiu retirar totes les canonades, conduc-
cions elèctriques i primes de formigó en origen soterrats 
però que han anat aflorant arran dels últims episodis des 
dels 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 la línia elèctri-
ca d’alta tensió que subministrava el corrent a l’esmen-
tada instal·lació ni a les canonades de pujada de l’aigua 

disposa el següent: «El Departament de Governació i 
Relacions Institucionals farà públiques trimestralment, a 
la pàgina corresponent de la Generalitat de Catalunya 
a Internet, les modificacions de les relacions de llocs de 
treball que aprovi el Govern o l’òrgan que ho tingui dele-
gat. Així mateix es publicarà anualment al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya la relació íntegra de llocs 
de treball actualitzada amb les modificacions que s’hagin 
produït durant l’any immediatament anterior».

Doncs bé, resulta que la darrera publicació íntegra al 
DOGC de la relació de llocs de treball corresponent al 
personal eventual de l’Administració de la Generalitat es 
va fer per Resolució GAP/1006/2010, de 8 de març, sen-
se que des de l’esmentada data s’hagi publicat al DOGC, 
amb caràcter anual, la refosa de les modificacions de la 
RLT del personal eventual. Igualment la darrera actua-
lització trimestral es va fer en data 23 de desembre de 
2010, sense que des d’aquesta data s’hagi publicat cap 
altra actualització. I amb tota seguretat que des de les 
dates esmentades s’han produït canvis més o menys sig-
nificatius en els esmentats instruments de gestió de per-
sonal que cal tenir actualitzats per donar compliment a 
la legislació vigent.

Per la qual cosa, el Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya presenta la següent

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1r. Que adopti les mesures necessàries per tal de proce-
dir, en el termini màxim d’un mes, a publicar formal-
ment al DOGC la refosa de les modificacions de la Re-
lació de Llocs de Treball (RLT) del personal eventual de 
l’Administració de la Generalitat, que té caràcter anual.

2n. Que adopti les mesures que calguin per tal de pro-
cedir, amb una periodicitat trimestral, a donar publicitat 
al DOGC de les modificacions i actualitzacions que es 
produeixin en la Relació de Llocs de Treball (RLT) del 
personal eventual de l’Administració de la Generalitat.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Llanos de Luna Tobarra
Portaveu Portaveu adjunt
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fa mesos que els tancaments progressius afecten l’acti-
vitat quirúrgica de l’Hospital. La reorganització de les 
intervencions està fent que les llistes d’espera ja estiguin 
creixent, i que els pacients que esperen ser operats vegin 
com les seves intervencions no s’acaben de programar. 
En aquests casos, de malalties oncològiques ja complica-
des de per si, com més temps passa sense que els pacients 
siguin intervinguts més s’agreugen les seves dolències i 
el seu estat de salut.

La reducció de les hores de quiròfan que s’està produint 
en aquest Hospital així com la previsió de derivar ope-
racions de maxil·lofacial a altres centres entren en evi-
dent contradicció amb les declaracions del director dels 
Serveis Territorials de Salut a Tarragona, que pocs dies 
enrere sostenia que l’Hospital Joan XXIII continuarà 
sent l’hospital de referència per al Camp de Tarragona 
i per a les Terres de l’Ebre i des de la Regió es treballa 
perquè «es mantinguin tots els serveis i prestacions que 
es donen».

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a dotar al servei de cirurgia maxil·lofacial de l’Hos-
pital Joan XXIII de Tarragona dels mitjans humans i 
materials necessaris i de les màximes garanties de segu-
retat clínica pels pacients, garantint la programació qui-
rúrgica adequada per no incrementar les llistes d’espera 
i la continuïtat com a Hospital de referència per al Camp 
de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 25 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Xavier Sabaté i 
Ibarz, portaveu adjunt del GP SOC; Núria Segú Ferré, 
diputada del GP SOC; Núria Ventura Brusca, diputada 
del GP SOC

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
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 Socialista (reg. 13818).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 02.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.06.2011.

salada, ara en desús, que transcorre pel marge esquerra 
del riu Tordera.

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) 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 l’Agència Catalunya 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 l’Agència Catalana de l’Aigua a tramitar i retirar 
la línia elèctrica i la canonada d’aigua salada del marge 
esquerra del delta del riu Tordera, ara en desús.

Palau del Parlament, 25 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 les mesures 
per a garantir la programació quirúrgica del 
servei de cirurgia maxil·lofacial de l’Hospital 
Universitari Joan XXIII, de Tarragona
Tram. 250-00508/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 13611 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté 
Guasch, diputat, Xavier Sabaté i Ibarz, portaveu adjunt, 
Núria Segú Ferré, diputada, Núria Ventura Brusca, 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

L’Hospital Joan XXIII realitza intervencions quirúrgi-
ques de tumors facials des de fa més de vint anys. Es 
tracta d’operacions complexes i de llarga durada, ja que a 
més de tractar la part d’oncologia i extreure’n els tumors, 
s’ha de reconstruir la part afectada.

Les retallades que està duent a terme el Govern de la Ge-
neralitat estan afectant greument els pacients del servei 
de cirurgia maxil·lofacial d’aquest Hospital, el servei de 
referència per tota la província. Oficialment, des de l’1 
de maig els quiròfans ja no operen a les tardes, però ja 
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els condemnats per delictes menys greus tenen més ga-
ranties de defensa que els declarats culpables de delictes 
més greus.

Competència. Vinculació de l’acció legislativa

L’article 87.2 de la Constitució estableix que les assem-
blees de les comunitats autònomes poden trametre a la 
Mesa del Congrés una proposició de llei, i d’acord amb 
l’article 61.b) de l’EAC, correspon al Parlament de Cata-
lunya elaborar proposicions de llei per a presentar-les a 
la Mesa del Congrés dels Diputats, i el Ple del Parlament, 
conformement amb l’EAC, pot acordar de presentar una 
proposició de llei a la Mesa del Congrés dels Diputats 
(Art. 154.1 del Reglament del Parlament).

Projecte de Proposició de llei per la qual es 
modifica la Llei d’enjudiciament criminal

Exposició de motius

El sistema processal penal espanyol, quant als delictes 
més greus, fa molt de temps que pateix d’una greu man-
cança: la inexistència d’una segona instància perquè pu-
guin ser revisades les sentències dictades pels tribunals 
que van ser competents a la primera instància.

En aquest sentit, en la situació actual, les sentències amb 
condemnes inferiors a cinc anys de privació de llibertat 
gaudeixen d’una segona instància. I en canvi, les sentèn-
cies dictades en els casos més greus (delictes de pena su-
perior a cinc anys de privació de llibertat), no posseeixen 
aquest dret a la segona instància, tret dels pocs casos en 
què la sentència ha estat dictada per un tribunal del jurat, 
amb la qual cosa resulta que els condemnats per delictes 
menys greus tenen més garanties de defensa que els de-
clarats culpables de delictes més greus.

El panorama, per tant, és incongruent i inexplicable en 
l’actualitat. No té cap sentit que en els casos menys greus 
hi hagi un recurs d’apel·lació que obri la segona instàn-
cia, i en canvi aquesta segona instància no existeixi en 
els casos més greus. I alhora és encara més incompren-
sible que hi hagi, al marge de tot l’anterior, un petit grup 
de delictes que sí que tenen aquesta apel·lació perquè han 
estat coneguts per un jurat.

Això comporta, pel que fa als delictes, l’existència d’un 
règim de recursos complexíssim i il·lògic en el qual les 
sentències per delictes menys greus són recurribles en 
apel·lació; les sentències del tribunal del jurat són recur-
ribles en apel·lació i en cassació. I en canvi la resta de 
sentències, que són quantitativament les més freqüents, 
només poden ser recorregudes en cassació, que només és 
un recurs extraordinari que no permet la revisió comple-
ta del cas, al contrari del que sí que és possible a través 
d’un recurs d’apel·lació.

L’Estat espanyol té, tanmateix, una sèrie de compro-
misos internacionals que l’obliguen a disposar d’aquest 
recurs d’apel·lació. En primer lloc, l’article 2.1 del Pro-
tocol 7è al Conveni Europeu de Drets Humans, amb un 
títol prou expressiu dret a un doble grau de jurisdicció 
preveu el dret a què: «la declaració de culpabilitat o la 
condemna siguin examinades per un tribunal superior». 
I per la seva banda, l’article 14.5 del Pacte internacio-

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 Socialista (reg. 13818).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 02.06.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 01.06.2011.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 270-00010/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 13583 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 31.05.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 154 del 
Reglament del Parlament, presenta la proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés de Diputats la proposició 
de llei per la qual es modifica la Llei d’enjudiciament cri-
minal. Acompanyada de la documentació següent:

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

– L’exposició de motius

– El text articulat

Memòria justificativa de la iniciativa

Necessitat de la iniciativa

La manca de segona instància respecte sentències dicta-
des pels tribunals competents en primera instància no-
més tenia sentit des d’una concepció molt antiquada, i 
absolutament desacreditada actualment, de què els vere-
dictes del jurat no podien ser impugnats. I només podia 
ser rellevant en un context que mai no va ser una realitat 
a l’Estat espanyol: l’extensió del jurat a tots els processos 
penals. De fet, ningú dubta actualment que aquesta ex-
tensió ja no es produirà mai.

Tornant a la segona instància, en la situació actual, les 
sentències amb condemnes inferiors a cinc anys de 
privació de llibertat gaudeixen d’una segona instància.  
I en canvi, les sentències dictades en els casos més greus 
(delictes de pena superior a cinc anys de privació de lli-
bertat), no posseeixen aquest dret a la segona instància, 
tret dels pocs casos en què la sentència ha estat dictada 
per un tribunal del jurat. Amb la qual cosa resulta que 
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deixa al marge del recurs tota l’anàlisi de la credibilitat 
dels mitjans de prova, que són els aspectes que realment 
cal valorar en un segon grau de jurisdicció, i que consti-
tueixen sens dubte la defensa principal d’un condemnat.

Aquesta visió de les coses no és nova. Tot i que el Tri-
bunal Constitucional havia declarat reiteradament que el 
«recurs de cassació» complia les normes internacionals, 
i encara ho declara en l’actualitat (STC 60/2008, de 26 
de maig, FJ 4; STC 296/2005, de 21 de novembre, FJ 3), 
literalment havia dit també que: «es cierto que la regu-
lación actual de la casación penal, [...] no está pensada 
para esta nueva función constitucionalmente impuesta, 
pero hasta que no se aborde legislativamente una refor-
ma más profunda, habrá de obtenerse directamente de la 
Constitución misma» (STC 123/1986, de 22 d’octubre, 
FJ 2). De fet, quatre magistrats del Tribunal Constitucio-
nal havien signat fa més de vint anys un vot particular en 
aquest sentit (STC 37/1988, de 3 de març). Magistrats del 
Tribunal Suprem com Enrique Ruiz Vadillo o Antonio 
González-Cuéllar, o fins i tot el fiscal general de l’Estat 
Cándido Conde-Pumpido Tourón, havien declarat clara-
ment la inhabilitat del recurs de cassació per complir els 
dictats de les normes internacionals. Entre la Doctrina la 
mateixa conclusió era pràcticament unànime en els dar-
rers anys. Tot i que especialment després que el 20 de 
juliol de 2000, el Comitè de Drets Humans de Nacions 
Unides va declarar expressament que el règim de recur-
sos espanyol, en la mesura indicada fins ara, vulnerava 
–i per tant vulnera perquè no ha canviat– l’article 14.5 
del Pacte internacional de drets civils i polítics de les 
Nacions Unides abans esmentat.

Després d’aquesta condemna internacional tan contun-
dent, els arguments conservacionistes del sistema de 
recursos van desaparèixer pràcticament, al marge de la 
jurisprudència del Tribunal Constitucional. Prova d’això 
és que el mateix legislador per tal d’estendre la segona 
instància a tots els processos penals va reformar la Llei 
orgànica del poder judicial (Llei orgànica 19/2003, de 23 
de desembre, de modificació de la Llei orgànica 6/1985, 
d’1 de juliol, del poder judicial). I d’aquesta manera va 
atribuir la competència per conèixer d’aquestes apel-
lacions als tribunals superiors de justícia (article 73.3.c 
LOPJ). I també va determinar que en els casos que el 
procés s’hagués dut a terme a la Sala del Penal de l’Au-
diència Nacional, coneixeria de la segona instància una 
nova «sala d’apel·lació» de l’Audiència Nacional que es 
va crear en aquella ocasió (article 64 LOPJ).

Però aquesta reforma, que actualment és dret vigent, no 
està realment en vigor, i constitueix un exemple palès 
de les incongruències legislatives a les quals de vegades 
es veu sotmès l’ordenament jurídic. A fi que aquesta re-
forma de l’any 2003 fos efectiva, calia que es reformés 
la Llei d’enjudiciament criminal per determinar el pro-
cediment d’aquest nou recurs d’apel·lació. És a dir, era 
necessari establir quins tràmits havia de seguir el recurs, 
perquè atès que les normes processals estan sotmeses al 
principi de legalitat (article 1 de la Llei d’enjudiciament 
civil), els tribunals no podien inventar-se el procediment 
d’aquest recurs, ni tan sols, evidentment, utilitzar l’ana-
logia, per òbvia que fos.

Des de llavors han passat més de sis anys, i hi ha ha-
gut quatre reformes de la Llei d’enjudiciament criminal 

nal de drets civils i polítics de les Nacions Unides (Nova 
York 16.12.1966) disposa que: «tota persona declarada 
culpable d’un delicte tindrà dret a què la decisió condem-
natòria i la pena imposada siguin sotmeses a un tribunal 
superior».

Malgrat l’evidència d’aquestes normes, l’existència 
d’aquests compromisos internacionals indiscutibles va 
ser posada en qüestió en el passat per diversos opera-
dors jurídics, tot aprofitant les ambigüitats que sempre 
contenen els textos internacionals, i que són derivades 
del molt difícil consens polític i jurídic entre els múlti-
ples estats signataris d’aquests compromisos, que a més 
posseeixen sistemes jurídics de vegades prou diversos. 
En aquest sentit, aquesta part de la Doctrina i de la ju-
risprudència havia interpretat que l’Estat espanyol, tot i 
la mancança de la segona instància per als delictes més 
greus, complia les normes internacionals, primer, perquè 
aquestes normes remetien al que digués el Dret de cada 
Estat al respecte. I segon, perquè el recurs de cassació ja 
suposava, segons aquests autors, una revisió de la con-
demna.

Però res de tot això era escaient. En primer lloc, per-
què és inacceptable que una norma que preveu drets hu-
mans sigui interpretada de manera restrictiva, de manera 
contrària als titulars d’aquets drets, és a dir, els éssers 
humans. I més quan la raó de la restricció eren raons 
de caràcter pressupostari, car, lògicament, suposava un 
augment de la despesa pública perquè els tribunals po-
guessin assumir en condicions aquesta segona instància. 
I en segon lloc, perquè el recurs de cassació, com han 
reconegut unànimement tots els autors que l’han tractat 
monogràficament, no garanteix una revisió completa del 
cas, és a dir, un doble grau de jurisdicció com exigeixen 
les normes internacionals, sinó només una revisió par-
cial.

La raó d’això és que el recurs de cassació té un objecte 
massa específic, i està centrat només en el descobriment 
de les errades que contingui la sentència recorreguda, 
però sempre que alhora hi hagi la infracció d’un pre-
cepte legal o constitucional. En canvi, el que es desitja 
a través d’un «doble grau de jurisdicció», o d’una revisió 
de la condemna, no és només això, sinó que el tribunal 
superior, quan examini novament el cas, pugui arribar 
a conclusions probatòries diferents de les exposades pel 
tribunal de primera instància, amb el nou examen del 
material que es trobi a les actuacions i fins i tot amb la 
pràctica de proves complementàries en casos excepcio-
nals.

Res de tot això és possible en el marc d’un recurs de cas-
sació. La sentència que, per exemple, declara culpable un 
innocent, si no conté cap vulneració legal o constitucio-
nal, només podria ser anul·lada amb enormes dificultats 
a través d’un recurs de cassació, perquè aquest recurs 
no s’encarrega d’analitzar temes probatoris si no estan 
basats en una manca rellevant d’activitat probatòria que 
vulnera el dret fonamental a la presumpció d’innocència 
(article 24.2 de la Constitució espanyola). I aquestes vul-
neracions, en puritat, són difícils de torbar en una sen-
tència mínimament fonamentada. El recurs de cassació, 
però, mai podria basar-se en discrepàncies en la valora-
ció de les proves si no va ser arbitrària la interpretació 
que en va fer l’òrgan de primera instància. La qual cosa, 
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que ha de realitzar el secretari judicial, un cop presentats 
els escrits d’al·legacions o preclòs el termini per fer-ho.

Respecte l’apartat 1 de l’article 792, novament determina 
un aspecte processal respecte els terminis per tal de dic-
tar la sentència d’apel·lació.

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

Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés de Diputats la proposició de llei per 
la qual es modifica la Llei d’enjudiciament 
criminal

Article únic. Modificació dels apartats 1, 2, 4 
i 6 de l’article 790 i l’apartat 1 de l’article 792 
de la Llei d’enjudiciament criminal

1. Els apartats 1, 2, 4 i 6 de l’article 790 passen a tenir la 
redacció següent:

«Article 790

1. Els òrgans jurisdiccionals que coneixeran de l’apel-
lació contra les sentències dictades en primera instància 
són els següents:

a) L’Audiència Provincial corresponent, respecte de la 
dictada pel jutjat penal.

b) El Tribunal Superior de Justícia corresponent, respec-
te de la dictada per l’Audiència Provincial, sempre en 
primera instància.

c) La Sala Penal de l’Audiència Nacional, respecte de la 
dictada pel Jutjat central penal.

d) La Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional, respecte 
de la dictada per la Sala Penal de l’Audiència Nacional, 
sempre en primera instància.

El recurs pot ser interposat per qualsevol de les parts, dins 
dels deu dies següents al dia que se’ls hagi notificat la sen-
tència. Durant aquest període les actuacions han de ser a 
l’oficina judicial a disposició de les parts, les quals en el 
termini dels tres dies següents a la notificació de la sen-
tència poden sol·licitar una còpia dels suports en els quals 
s’hagin gravat les sessions, amb suspensió del termini per 
a la interposició del recurs. El còmput del termini s’ha de 
reprendre un cop lliurades les còpies sol·licitades.

La part que no hagi apel·lat en el termini assenyalat es 
pot adherir a l’apel·lació en el tràmit d’al·legacions previst 
a l’apartat 5, exercint les pretensions i al·legant els motius 
que convinguin al seu dret. En tot cas, aquest recurs que-
da supeditat al fet que l’apel·lant mantingui el seu.

Les altres parts poden impugnar l’adhesió, en el termi-
ni de dos dies, una vegada conferit el trasllat previst a 
l’apartat 6.

2. L’escrit de formalització del recurs s’ha de presentar 
davant l’òrgan que hagi dictat la resolució que s’impugni, 
i s’hi han d’exposar, ordenadament, les al·legacions sobre 
trencament de les normes i garanties processals, error 
en l’apreciació de les proves o infracció de normes de 
l’ordenament jurídic en les quals es basi la impugnació. 
El recurrent també ha de fixar un domicili per a notifi-

(una al 2004, dues al 2006 i una al 2009), sense que cap 
d’elles s’hagi encarregat de resoldre aquesta situació: 
una part de l’ordenament no està en vigor perquè ha que-
dat pendent sine die una reforma òbvia perquè pugui ser 
efectiva.

Aquesta situació pretén ser resolta amb aquesta proposta. 
Es basa simplement en aplicar el procediment del recurs 
d’apel·lació del procediment abreujat en els processos per 
delictes de menys de cinc anys, estenent-lo als casos en 
què la pena ultrapassi aquest límit. S’ha preferit utilitzar 
aquest recurs ja existent, i no el procediment de l’apel-
lació en el procés davant del tribunal del jurat (articles 
846.bis.a - 846.bis.f de la Llei d’enjudiciament criminal), 
per tal de no afavorir una dispersió procedimental in-
comprensible, atès que alguns preceptes d’aquesta regu-
lació només tenen sentit en el procés davant del tribunal 
de jurat. Malgrat tot, de cara al futur, caldria unificar el 
règim de totes aquestes apel·lacions, per tal que el Tribu-
nal Superior de Justícia no hagi de resoldre dos recursos 
idèntics a través de dos procediments diferents. A més, 
és incomprensible que hi hagi dos procediments dife-
rents per conèixer del mateix recurs. Tanmateix, mentre 
no arriba aquesta unificació procedimental –un xic més 
complexa–, és urgent instaurar l’apel·lació en tot el pro-
cés penal de la manera més senzilla, que és la que s’ha 
proposat.

La reforma proposada només requereix la modificació 
puntual de dos articles, el 790 i 792 de la Llei d’enjudi-
ciament criminal. Es tracta, d’una banda, només de re-
flectir el règim competencial que ja està regulat a la Llei 
orgànica del poder judicial, abans esmentat; i per l’altra 
se suprimeixen algunes referències massa concretes als 
òrgans jurisdiccionals implicats per clarificar i concretar 
aquest règim competencial.

D’aquesta manera, amb només la modificació de dos 
preceptes, la segona instància a l’àmbit penal podria ser 
novament una realitat a l’Estat espanyol, després de gai-
rebé un segle i mig de vigència d’aquest règim actual-
ment incomprensible d’única instància i cassació.

La reforma de l’article 790 de la LECRIM, es concen-
tra en el primer paràgraf de l’apartat 1 d’aquest article, 
atribuint la competència al Tribunal Superior de Justícia 
(TSJ) el coneixement d’aquest recurs d’apel·lació contra 
les sentències de l’Audiència Provincial, que és el com-
petent per conèixer de les causes penals per delictes amb 
pena superior a 5 anys. La resta del apartat 1 del precep-
te esmentat es manté substancialment idèntic.

En l’apartat 2 de l’article 790 de la LECRIM, s’adequa 
el redactat del primer paràgraf a la competència que 
s’atribueix al Tribunal Superior, mantenint-se en la resta 
substancialment igual. El mateix succeeix amb l’apartat 
1 de l’article 792 de la LECRIM.

En l’apartat 4 de l’article 790 de la LECRIM, s’està re-
gulant totes les apel·lacions contra les sentències dictades 
per Jutjats del Penal, competents per delictes amb penes 
fins a 5 anys i contra les dictades per les Audiències Pro-
vincials, per delictes amb penes superiors a 5 anys.

En l’apartat 6 de l’article 790 de la LECRIM, s’esmenta 
un aspecte purament processal, respectes les actuacions 
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3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la seguretat ciutadana als muni-
cipis
Tram. 302-00033/09

Esmenes presentades
Reg. 13793, 13832, 13856, 13865 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
13793)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les esmenes següents a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als 
municipis (tram. 302-00033/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Al final del punt 1

1. «[...] Tal com ja ha aprovat la Comissió d’Interior del 
Parlament en la seva sessió del 26 d’abril»

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 5.

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 7.

4 Esmena núm. 4
De supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 11.

cacions al lloc on tingui la seu el tribunal que coneixerà 
de l’apel·lació.

Si en el recurs es demana la declaració de nul·litat del 
judici per infracció de normes o garanties processals que 
causin la indefensió del recurrent, en termes tals que no 
pugui ser reparada en la segona instància, s’han d’esmen-
tar les normes legals o constitucionals que es considerin 
infringides i s’han d’expressar les raons de la indefensió. 
Així mateix, s’ha d’acreditar que s’hagi demanat l’esme-
na de la falta o de la infracció en la primera instància, 
excepte en el cas que s’hagi comès en un moment en què 
ja sigui impossible la reclamació.

4. Un cop rebut l’escrit de formalització, el jutjat o el tri-
bunal que ha dictat la resolució que s’impugni, si com-
pleix els requisits exigits, ha d’admetre el recurs. En cas 
que hi apreciï algun defecte esmenable, ha de concedir al 
recurrent un termini no superior a tres dies perquè l’es-
meni.

6. Presentats els escrits d’al·legacions o preclòs el termini 
per fer-ho, el secretari, en els dos dies següents, els ha de 
traslladar a les altres parts i elevar al tribunal que conei-
xerà de l’apel·lació les actuacions originals amb tots els 
escrits presentats.»

2. L’apartat 1 de l’article 792 passa a tenir la redacció 
següent:

«Article 792

1. La sentència d’apel·lació s’ha de dictar dins dels cinc 
dies següents a la vista oral, o dins dels deu dies següents 
a la recepció de les actuacions pel tribunal, quan no hagi 
estat procedent celebrar-la.»

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC
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Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 13832)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat 
ciutadana als municipis (tram. 302-00033/09).

1 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Nou punt 13

13. Impulsar una comissió d’investigació al Parlament de 
Catalunya per tal d’esbrinar les circumstàncies de l’ac-
tuació policial del proppassat 27 de maig de 2011, de de-
sallotjament de les acampades ciutadanes a Barcelona i 
Lleida, a efectes d’avaluar en profunditat aquest operatiu 
i estudiar les mesures pertinents per evitar que les situa-
cions que es van viure aquell dia no tornin a succeir.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13856)

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt i Anna Simó i 
Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
esmenes següents a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als munici-
pis (tram. 302-00033/09).

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

4. Impulsar un procés de planificació de subcomissari-
es en aquelles àrees bàsiques policials que ho requerei-
xin en un termini de quatre mesos, així com presentar 
al Parlament, en un termini de tres mesos, un programa 
d’inversions en comissaries locals i regionals a tot Cata-
lunya.

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

5. Presentar una proposta normativa de prohibició de 
l’exercici de la prostitució en carreteres i vies públiques.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 12

12. «A mantenir la celebració del Dia de les Esquadres 
sense cap tipus d’acte religiós com a mostra de respecte 
a la llibertat d’opinions i creences dels i les integrants del 
Cos de Mossos d’Esquadra, anul·lant la missa prevista 
a la Basílica de Santa Maria del Mar el proper dia 3 de 
juny.»

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 13

13. «A tornar a crear un Programa o Pla de Seguretat 
contra la Violència Masclista, que respecti les caracte-
rístiques específiques i les necessitats pròpies de la lluita 
contra aquesta xacra, i que disposi dels recursos humans 
ordinaris de l’estructura del Departament d’Interior.»

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 14

14. El Parlament de Catalunya:

a) Reprova l’actuació del Conseller d’Interior Felip Puig 
en relació als operatius policials portats a terme el mati 
del dia 27 de maig a la Plaça de Catalunya de Barcelona 
i a la plaça Ricard Viñes de Lleida.

b) Insta el Conseller d’Interior Felip Puig a comparèixer 
davant la Comissió d’Interior del Parlament de forma 
immediata i en tot cas durant la setmana que ve, per ex-
plicar els operatius policials portats a terme el matí del 
dia 27 de maig a la Plaça de Catalunya de Barcelona i a 
la plaça Ricard Viñes de Lleida, i les seves conseqüèn-
cies.

c) Insta el Conseller d’Interior a nomenar de forma im-
mediata els membres del Comitè d’Ètica Policial, que 
resta sense components des del passat mes de gener.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu Diputat
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13865)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la 
seguretat ciutadana als municipis (tram. 302-00033/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 3

3. «Acordar i donar a conèixer públicament la distribu-
ció dels nous agents de la 24ena. promoció del Cos de 
Mossos d’Esquadra»

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 5

5. «Presentar una proposta normativa que declari ex-
pressament la prohibició de l’ocupació temporal de les 
zones de domini públic, de servitud i d’afectació de les 
carreteres per a realitzar-hi usos i activitats relacionades 
amb la prestació de serveis de naturalesa sexual tant per 
la persona que ofereix la prestació d’aquests serveis com 
per la persona que els sol·licita o accepta»

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 6

6. «Impulsar l’aprovació dels plans locals de seguretat, a 
partir de la creació d’un grup de treball específic dins el 
marc de la Policia de Catalunya i l’edició d’una guia de 
directrius per l’elaboració dels Plans Locals de Segure-
tat, així com la col·laboració necessària als ajuntaments i 
a les juntes de seguretat per a la seva aprovació»

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 7

7. «Estudiar una major col·laboració del Cos de Mossos 
d’Esquadra amb les policies locals, especialment per fer 
front a l’incivisme assolint els acords necessaris amb les 
Corporacions Locals per denunciar les infraccions de 
les ordenances municipals en aquest àmbit.»

3 Esmena núm. 3
De modificació, addició i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

6. Aprovar tots els plans locals de seguretat, aportant els 
recursos humans i materials necessaris als ajuntaments 
i a les juntes locals de seguretat per a la seva aprova-
ció, en el termini d’un any, definint i millorant la col·
laboració amb les policies locals, per obtenir millors 
resultats tant en els àmbits de competència local com 
nacional.

7. Promoure una major col·laboració del Cos de Mossos 
d’Esquadra amb les policies locals, especialment per fer 
front a l’incivisme assolint els acords necessaris amb les 
Corporacions Locals per denunciar les infraccions de les 
ordenances municipals en aquest àmbit.

4 Esmena núm. 4
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

8. Dur a terme, amb col·laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona, un programa específic per garantir la segu-
retat i l’ordre públics en el marc de les grans celebraci-
ons esportives, definint-lo en un termini de dos mesos.

5 Esmena núm. 5
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

9. Instar el Ministeri de l’Interior a transferir les com-
petències i recursos de la «Guardia Civil» i el «Cuerpo 
Nacional de Policía» a la Generalitat de Catalunya.

6 Esmena núm. 6
De modificació i supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

10. Instar la Fiscalia a desenvolupar el Registre de fal-
tes, unificant-lo amb el Registre de penes, per poder 
aplicar la legislació vigent sobre multireincidència, 
corregint el descuit que tant el govern de l’Estat actual 
com l’anterior, han tingut en aquesta matèria.

11. Promoure una reforma del Codi Penal que permeti 
una resposta més eficaç davant del fenomen de la multi-
reincidència.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

12. El Parlament reprova la decisió de l’Honorable Con-
seller d’Interior d’utilitzar la força el passat divendres 27 
de maig de 2011 per obtenir uns objectius que l’endemà 
dissabte 28 de maig, es van assolir mitjançant el diàleg i 
la mediació.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Portaveu adjunt del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 1 que passa a ser el punt 2.

3 Esmena núm. 3
De modificació i supressió
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 2

2. «Elaborar un nou pla de mesures basat en un pacte 
social per la Salut per tal de garantir la sostenibilitat i 
la qualitat assistencial del sistema sanitari basat en els 
principis de gratuïtat, universalitat, transparència, 
equitat, racionalitat, i eficàcia així com en la garantia 
de cobertura de les prestacions recollides en la legis-
lació vigent.

Aquest nou pla s’haurà d’articular sobre els criteris 
següents:

a. Realitzar reformes estructurals del sistema dirigides a 
les causes que generen ineficiència econòmica.

b. Simplificar el sistema des del punt de vista adminis-
tratiu.

c. Definir un model d’autonomia de gestió territorial i de 
governança.

d. Analitzar quines són les noves necessitats assistenci-
als –expressades a través de la demanda– per orientar els 
objectius i la planificació.

e. Garantir l’equitat d’accés als resultats i a la qualitat.

f. Gestionar la variabilitat de la pràctica clínica.

g. Emprar les tecnologies de la informació i de la comu-
nicació com a eix integrador entre els ciutadans.

h. Promoure l’autonomia de govern, rendint comptes.

i. Actualitzar el catàleg de cobertura de prestacions sa-
nitàries, definir quines són les prestacions considerades 
bàsiques i essencials per cobrir-les íntegrament i exclou-
re’n la resta.

j. Fomentar la coresponsabilitat dels ciutadans en la de-
manda assistencial i la correcta utilització dels recursos 
sanitaris.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Dolors Camats Luis Laia Ortiz Castellví
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA

5 Esmena núm.5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 8

8. «Dur a terme, amb la col·laboració amb l’Ajuntament 
de Barcelona, un protocol per prevenir els desordres 
públics que es puguin provocar en el marc de les grans 
celebracions esportives, definint-lo en un termini de dos 
mesos».

6 Esmena núm. 6
De supressió
GP de Convergència i Unió

De tot el punt 9.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

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

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la sostenibilitat i la qualitat assis-
tencial del sistema sanitari
Tram. 302-00034/09

Esmenes presentades
Reg. 13831, 13860 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
13831)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, pre-
senten les esmenes següents a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat i la qualitat 
assistencial del sistema sanitari (tram. 302-00034/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt 1

1. «Aturar el Pla de mesures urgents per la sostenibilitat 
del sistema sanitari públic i els plans de xoc pels diferents 
centres sanitaris així com la política de privatitzacions 
de les empreses públiques del sector sanitari.»
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2 Esmena núm. 2
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 5.

3 Esmena núm. 3
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 6

Convocar els mecanismes bilaterals de negociació Estat-
Generalitat i portar a terme totes les accions legals perti-
nents per tal d’assegurar el compliment dels compromi-
sos derivats del vigent acord de finançament i en concret 
sobre la bestreta del fons de competitivitat.

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 13859)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
econòmica i l’estat de les finances públiques (tram. 302-
00035/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Nou punt 7

7. Equiparar el% del PIB de despesa en R+D, educació i 
infraestructures a la mitjana de la UE 15 pel Pressupost 
de la Generalitat de Catalunya per l’any 2011.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 13860)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sosteni-
bilitat i la qualitat assistencial del sistema sanitari (tram. 
302-00034/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

Nou punt 2

2. Mantenir el Pressupost del Govern de la Generalitat 
per a Sanitat de 2010 per aquest any 2011.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació econòmica i l’estat de 
les finances públiques
Tram. 302-00035/09

Esmenes presentades
Reg. 13629, 13859, 13866 / Admissió a 
tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 13629)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio Coto 
Roquet, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes 
següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació econòmica i l’estat de les finances 
públiques (tram. 302-00035/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 4.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les retallades pressupostàries i 
llurs efectes en el servei públic de salut
Tram. 302-00036/09

Esmenes presentades
Reg. 13867 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 01.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13867)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les retallades pressupostàries i llurs efectes en el servei 
públic de salut (tram. 302-00036/09)

1 Esmena 1
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Al punt 1

1. Garantir en els Pressupostos de la Generalitat de Ca-
talunya per a 2011 una dotació en recursos per a sanitat 
que assegurin la qualitat i les prestacions del sistema i 
alhora en garanteixin la seva sostenibilitat.

2 Esmena 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió

Al punt 2

2. Dur a terme, amb el màxim consens polític, les negoci-
acions amb el Govern de l’Estat que permetin incremen-
tar els recursos destinats a Salut en el marc d’un nou pac-
te fiscal per a Catalunya i apropar-se així a la mitjana 
europea en despesa sanitària.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13866)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la situació econòmica i l’estat de les finances públiques 
(tram. 302-00035/09).

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

Al punt 1

1. Impulsar, en el proper període de sessions, les mesures 
i accions concretes que serveixin per reactivar l’econo-
mia catalana i en particular aquelles per fomentar la cre-
ació d’ocupació i l’emprenedoria, donant aplicació als 
objectius fitxats pel Pla de Govern 2011-2014.

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al primer paràgraf del punt 2

2. Pel que fa al compliment dels Acords recollits en les 
Conclusions de la Cimera per a la Reactivació Econò-
mica celebrada el passat 25 de març de 2011, presentar, 
abans de finalitzar el proper període de sessions, la do-
cumentació corresponent i comparèixer al Parlament per 
tal d’explicar

3 Esmena núm. 3
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 3.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P de CiU
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d) Un anàlisi del deute de finançament de les polítiques 
socials del govern central amb la Generalitat de Cata-
lunya.

e) Els pagaments efectius, compromesos i pendents cor-
responents al període 2007-2010 dels ajuts inclosos a la 
Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i a la 
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat

Assegurar el desplegament efectiu de la Llei 39/2006, de 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència, de la 
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, de la Llei 
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies i de la 
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic, tot garantint el seu calendari d’apli-
cació així com el compromís de no retallar cap dels ajuts 
a les persones i a les famílies inclosos en les esmentades 
lleis.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López Rueda
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13868)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’impacte de les retallades en serveis socials i en equipa-
ments (tram. 302-00037/09).

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

Al punt 1

1. Seguir completant i fent efectiu el desplegament de la 
Llei de Serveis Socials

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 2

2. Continuar amb la implementació de mesures en la mi-
llora de la gestió i de l’aplicació de la llei de la promoció 
de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència per 
tal de garantir l’atorgament i el pagament dels ajuts i exi-

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’impacte de les retallades en 
serveis socials i en equipaments
Tram. 302-00037/09

Esmenes presentades
Reg. 13861, 13868 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 01.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 13861)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López 
Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes 
següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’impacte de les retallades en serveis socials i 
en equipaments (tram. 302-00037/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

De l’apartat 2

2. Normalitzar els terminis de valoració de la dependèn-
cia, de realització del Pla Individual d’Atenció i del pa-
gament o prestació del servei a les persones beneficiàries 
segons els terminis disposats a la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció 
a les persones en situació de dependència i en la norma-
tiva de desplegament.

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

D’un nou apartat

Elaborar un estudi sobre les polítiques socials a Catalu-
nya que inclogui:

a) Els compromisos econòmics durant el període 2007-
2010 en el finançament d’obres de construcció i remode-
lació d’equipaments socials ja siguin de titularitat de la 
Generalitat o amb convenis amb altres administracions.

b) Una auditoria externa i completa de l’aplicació de la 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a les persones en situació de de-
pendència i de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis 
socials, tant des del punt de vista operatiu com econòmic.

c) Un estudi econòmic sobre les aportacions econòmi-
ques efectives i les compromeses realitzades durant els 
anys 2007-2010 als ajuntament i consells comarcals fruit 
de contractes programa.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’ocupació del personal de la fun-
ció pública
Tram. 302-00038/09

Esmenes presentades
Reg. 13569, 13854, 13855, 13864, 13869 / 
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.06.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 13569)

A la Mesa del Parlament

Maria de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunt 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al 
Parlament, d’acord amb allò que disposa l’article 139 del 
Reglament de la Cambra, presenta les següents esmenes 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’ocupació del personal de la funció pública (NT 300-
00042/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 1

«[...] de Catalunya i del sector públic no administratiu, 
concreti les accions i mesures legals que cal dur a ter-
me per a procedir a la seva racionalització, sense que 
aquestes mesures suposin una minva de les estructures 
encarregades de la gestió i prestació dels serveis públics 
essencials per a la ciutadania com ara l’assistència sani-
tària, els serveis socials i l’educació».

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 3

«3) Presentar abans de finalitzar l’any 2011 el projecte de 
llei de la Funció Pública de Catalunya, en el marc de la 
vigent Llei 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público».

Palau del Parlament, 26 de maig de 2011

Maria de los Llanos de Luna Tobarra

gir al Govern de l’estat el pressupost suficient per a tals 
efectes.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 3

3. Convocar tal i com està previst, la comissió mixta 
Govern-Parlament de seguiment de la Llei de Promo-
ció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, 
en idèntiques condicions a les establertes des de la seva 
constitució

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 4

4. Garantir la coordinació entre els diferents departa-
ments de la Generalitat en la lluita contra l’atur i propo-
sar mesures concretes, planificades i consensuades amb 
el sector econòmic i social.

5 Esmena núm. 5
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió

Al punt 5

5. Assegurar el finançament per part de la Generalitat 
abans d’acabar l’any 2011 de l’activitat de tots els equi-
paments socials que han rebut fons públics per a la seva 
construcció o remodelació, directament del Departa-
ment o amb convenis amb altres Administracions, que ja 
hagin iniciat l’activitat o estiguin en condicions de fer-ho 
i que siguin d’interès i/o necessitat social en el terri-
tori, progressivament i segons disponibilitats pressu-
postàries.

6 Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 6

6. Garantir, tal i com està previst, els contractes progra-
ma amb els ajuntaments i consells comarcals, mantenint, 
si és possible d’acord amb l’escenari pressupostari, les 
aportacions econòmiques de 2010 en funció dels criteris 
acordats.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 13864)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’ocupació del personal de la funció pública (tram. 302-
00038/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

D’un nou apartat 2 bis. Nova redacció

2bis. Continuar assegurant les plantilles de mestres, mos-
sos, metges i personal sanitari per donar resposta a les 
necessitats reals.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 13869)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb l’article 139.4 del Re-
glament del Parlament, presenta les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’ocupació del personal de la funció pública (tram. 302-
00038/09).

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

Del punt 1

1. Continuar i presentar, en el termini de 5 mesos, un 
projecte motivat que, a partir dels recursos, estructu-
res organitzatives i competències de l’administració de 
la Generalitat de Catalunya i dels ens que en depenen 
(Organismes autònoms, Empreses Públiques, Societats 
Mercantils, Consorcis i Fundacions), proposi la seva ra-
cionalització orgànica i funcional, així com estableixi les 
mesures d’actuació per assolir els objectius, sense minvà 
la prestació dels serveis públics essencials

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

Del punt 2.

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 13854)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació 
del personal de la funció pública (tram. 302-00038/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència

2) Abstenir-se d’adoptar cap mesura adreçada a la re-
ducció de les plantilles d’empleats públics i que només 
s’accedeixi a la possible racionalització o redistribució 
de funcionaris quan s’hagi portat a terme el projecte 
mencionat en el punt anterior i aquest hagi estat aprovat 
per Govern, previ debat en el Parlament i negociat amb 
els Sindicats de la Mesa General dels empleats públics de 
la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 13855)

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, portaveu adjunt, Anna Simó i 
Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
esmenes següents a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre l’ocupació del personal de la fun-
ció pública (tram. 302-00038/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

3. Promoure durant aquest any 2011 la Llei d’Ocupació 
Pública de Catalunya.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Portaveu adjunt del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Composició de la Comissió de Control de la 
Iniciativa Legislativa Popular

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 31 de 
maig de 2011, d’acord amb el que disposa la disposició 
transitòria primera de la Llei 1/2006, del 16 de febrer, 
de la iniciativa legislativa popular, ha acordat ratificar 
els membres de la Comissió de Control de la Iniciativa 
Legislativa Popular que li correspon de designar.

Com a catedràtics de dret constitucional o ciència políti-
ca de prestigi reconegut:

– Jordi Capo i Giol.
– Mercè Barceló i Serramalera.
– Enoch Albertí Rovira.

Com a juristes de prestigi reconegut:

– Lluís Jou i Mirabent.
– Josep Delfí Guàrdia i Canela.
– Alfonso Hernández Moreno.

Constitueixen a més la Comissió els magistrats del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya:

– Sebastián Moralo Gallego.
– Sara M. Pose Vidal.
– Francisco López Vázquez.

La presidència de la Comissió serà exercida per Sebas-
tián Moralo Gallego.

Actuarà com a secretari Xavier Muro i Bas, lletrat del 
Parlament.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Reglament per a la utilització del Servei de 
Documentació, Biblioteca i Arxiu del Parla-
ment de Catalunya

Modificació de les Normes per a l’organitza-
ció i utilització de l’Arxiu parlamentari

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 31 de maig 
de 2011, ha acordat afegir un apartat, el 31, a les Normes 
per a l’organització i utilització de l’Arxiu parlamentari, 
complementàries del Reglament per a la utilització del 

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 3

3. Iniciar, durant aquest any 2011, les actuacions neces-
sàries per establir un nou marc legal de la Funció Públi-
ca de Catalunya, amb la participació i el màxim consens 
possible dels agents econòmics, socials i polítics, d’acord 
amb allò que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del G.P de CiU
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de l’Associació Internacional de les Societats Químiques, 
que més endavant esdevindria la Unió Internacional de 
Química Pura i Aplicada.

L’Any Internacional de la Química és una ocasió excel-
lent per a mostrar les contribucions d’aquesta ciència a 
la societat: en el millorament dels productes de consum 
i dels processos de producció industrials, en la síntesi de 
nous fàrmacs i medicaments, en el millorament i la pre-
servació del medi i de les seves espècies vegetals i ani-
mals, i en la recerca d’energies i tecnologies més netes.

Catalunya és la seu d’un important sector industrial quí-
mic i farmacèutic, i sempre ha estat la principal impulso-
ra d’aquesta activitat industrial a l’Estat.

Per tot això, el Parlament de Catalunya dóna ple suport 
a la celebració de l’Any Internacional de la Química 
i als seus objectius, i fa ben seu el lema de l’efemèride 
(«Química: la nostra vida, el nostre futur»), que hauria 
de significar un nou impuls per a la recerca i el desenvo-
lupament del sector industrial i de la innovació química, 
per a la cooperació internacional i per a la divulgació i 
l’ensenyament d’aquesta disciplina i de les seves aplica-
cions a Catalunya, i hauria de contribuir significativa-
ment, a més, a la promoció i a la integració de la química 
en la societat i a la potenciació de l’educació científica 
dels joves.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Atribució de la presidència de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament 
basat en el Concert Econòmic
Tram. 408-00004/09

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juny 
de 2011, d’acord amb la Junta de Portaveus i d’acord amb 
l’article 41.2 del Reglament, ha acordat que la presidèn-
cia d’aquesta comissió correspon al Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

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

Servei de Documentació, Biblioteca i Arxiu del Parlament 
de Catalunya, del 25 de febrer de 1988 (BOPC  249/II,  
del 27 de febrer de 1988), amb la redacció següent:

«31. Els plecs de signatures de les iniciatives legislatives 
populars tramesos al Parlament per la Junta Electoral o 
per la Comissió de Control, una vegada verificada la va-
lidesa de les signatures i fet el recompte, no s’han d’in-
tegrar en l’Arxiu del Parlament i han d’ésser destruïts en 
el termini d’un mes a comptar de la data de recepció.»

Palau del Parlament, 31 de maig de 2011

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

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
d’un diputat
Tram. 234-00013/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 11, 01.06.2011, DSPC-P 16

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juny de 
2011, ha estudiat el dictamen de la Comissió de l’Estatut 
dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves dades 
manifestades pel diputat Ernest Maragall i Mira relati-
ves a les activitats professionals, laborals o empresarials  
que exerceix i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb 
l’article 12.2 del Reglament, el Ple del Parlament esta-
bleix la situació de compatibilitat del diputat Ernest Ma-
ragall i Mira.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

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

Declaració del Parlament de Catalunya amb 
motiu de l’Any Internacional de la Química
Tram. 401-00009/09

Lectura en el Ple
Sessió núm. 11, 02.06.2011, DSPC-P 17

Declaració del Parlament de Catalunya amb 
motiu de l’Any Internacional de la Química

L’any 2011 ha estat proclamat oficialment Any Interna-
cional de la Química, amb motiu d’un doble centenari: 
el de la concessió del premi Nobel de química a Marie 
Sklodowska-Curie, en reconeixement de la seva contri-
bució a l’avenç de la química, i el de la fundació a París 

http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1154&p_legislatura=9
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Salut amb el conseller de Salut sobre 
el Pla de mesures urgents per a la sostenibi-
litat i la qualitat dels serveis sanitaris
Tram. 354-00026/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 3, del 26.05.2011 
(DSPC-C 82).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre el Pla de seguretat i atenció a les víc-
times de violència masclista i domèstica
Tram. 354-00033/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 12403).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
26.05.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’actuació del seu departament amb 
relació als incidents de la plaça de Catalu-
nya de Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 354-00037/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 13636).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
01.06.2011.

Composició de la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 408-00005/09

Acord

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’1 de juny 
de 2011, d’acord amb la Junta de Portaveus i de confor-
mitat amb l’article 40.1 del Reglament, ha acordat que la 
Comissió tingui la distribució següent:

G. P. de Convergència i Unió: 3

G. P. Socialista: 2

G. P. del Partit Popular de Catalunya: 2

G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa: 2

G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya: 2

Grup Mixt

– S. P. Ciutadans: 1

– S. P. de Solidaritat Catalana per la Independència: 1

Així mateix, formaran part de la Comissió cinc mem-
bres designats pel Govern de la Generalitat, que partici-
paran en els treballs, amb veu però sense vot.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2011

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

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre la modificació del Pla de millora de la 
qualitat de l’aire
Tram. 354-00011/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 3, del 26.05.2011 
(DSPC-C 82).

http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa?p_codi=1154&p_legislatura=9
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior  
sobre la intervenció policial a la plaça de Ca-
talunya de Barcelona del 27 de maig de 2011
Tram. 354-00041/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista (reg. 13825).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
01.06.2011.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció a la Proposició de llei del recurs de cas-
sació en matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00174/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 11780).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.

Proposta de compareixença del president 
de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior  
de Justícia de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei del recurs de cassació en 
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00175/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 11780).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior  
sobre l’operació de desallotjament de la 
plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de 
maig de 2011
Tram. 354-00038/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 13650).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
01.06.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’operació de desallotjament de la pla-
ça de Catalunya de Barcelona i d’altres llocs 
de Catalunya del 27 de maig de 2011
Tram. 354-00039/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari de 
Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 13655).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
01.06.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la comis-
sió corresponent amb el conseller d’Interior 
sobre la intervenció dels Mossos d’Esqua-
dra a la plaça de Catalunya de Barcelona el 
27 de maig de 2011
Tram. 354-00040/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 13791).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
01.06.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Acadèmia de Jurisprudència 
i Legislació de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei del recurs de cassació en 
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00179/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 12397).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Col·legis de Pro-
curadors de Catalunya amb relació a la Pro-
posició de llei del recurs de cassació en 
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00180/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 12397).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.

Proposta de compareixença de Jordi Nieva 
Fenoll, professor titular de dret processal de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei del recurs de cassació en 
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00181/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 12397).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.

Proposta de compareixença del portaveu 
de l’Associació Professional de la Magistra-
tura a Catalunya amb relació a la Proposició 
de llei del recurs de cassació en matèria de 
dret civil a Catalunya
Tram. 352-00176/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 11780).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Advocats de Barce-
lona amb relació a la Proposició de llei del 
recurs de cassació en matèria de dret civil 
a Catalunya
Tram. 352-00177/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 12397).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00178/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 12397).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.
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Proposta de compareixença de Manuel Ser-
ra Domínguez, catedràtic de dret processal, 
amb relació a la Proposició de llei del recurs 
de cassació en matèria de dret civil a Cata-
lunya
Tram. 352-00185/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12470).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.

Proposta de compareixença de Lluís Caba-
llol Angelats, professor titular de dret pro-
cessal, amb relació a la Proposició de llei 
del recurs de cassació en matèria de dret ci-
vil a Catalunya
Tram. 352-00186/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12470).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció a la Proposició de llei del recurs de cas-
sació en matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00187/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12470).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.

Proposta de compareixença de Lluís Caba-
llol, professor titular de dret processal de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei del recurs de cassació en 
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00182/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 12397).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Col·legis d’Advo-
cats de Catalunya amb relació a la Proposi-
ció de llei del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00183/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 12469).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.

Proposta de compareixença de Lluís Puig i 
Ferriol, catedràtic emèrit de dret civil, amb 
relació a la Proposició de llei del recurs de 
cassació en matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 352-00184/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12470).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, ses-
sió del 25.05.2011.
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Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè infor-
mi sobre les línies de treball de la Secretaria 
d’Afers Exteriors
Tram. 356-00073/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 83).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Secretaria d’Afers Exteriors da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informin sobre les políti-
ques d’acció exterior
Tram. 356-00077/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 83).

Sol·licitud de compareixença del director 
general de l’Agència de Qualitat d’Internet 
davant la Comissió de Salut perquè expliqui 
el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la bu-
límia a Internet
Tram. 356-00078/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el 
26.05.2011 (DSPC-C 82).

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Comunitat Israelita de Barcelona da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre les activitats 
de la Comunitat en pro de les relacions en-
tre ambdós països
Tram. 356-00034/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 83).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació contra l’Anorèxia i la 
Bulímia davant la Comissió de Salut perquè 
informi sobre les activitats de l’Associació i 
la problemàtica d’aquestes malalties
Tram. 356-00066/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 82).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Agència de Qualitat d’Internet da-
vant la Comissió de Salut perquè informi so-
bre el tractament de l’anorèxia i la bulímia a 
Internet i la informació disponible
Tram. 356-00067/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 3 de la Comissió de Salut, 
tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 82).
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Sol·licitud de compareixença de la presidenta 
de l’Associació Espanyola contra el Càncer - 
Catalunya contra el Càncer - Girona davant 
la Comissió de Salut perquè informi sobre les 
actuacions i els projectes de l’Associació en 
la lluita contra el càncer
Tram. 356-00086/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el 
26.05.2011 (DSPC-C 82).

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè informi 
sobre el seu programa d’actuació
Tram. 356-00093/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 83).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’associació «Stop bales de goma» 
davant la Comissió d’Interior perquè pre-
sentin la iniciativa «Stop bales de goma»
Tram. 356-00100/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Oriol Amorós i March, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 13246).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 26.05.2011.

Sol·licitud de compareixença de la directora 
de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia 
davant la Comissió de Salut perquè expliqui 
el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la bu-
límia a Internet
Tram. 356-00079/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut, en la sessió núm. 3, tinguda el 
26.05.2011 (DSPC-C 82).

Sol·licitud de compareixença del delegat del 
Govern davant la Unió Europea davant la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Euro-
pea perquè informi sobre el seu programa 
d’actuació
Tram. 356-00080/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 83).

Sol·licitud de compareixença del secretari 
d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè informi 
sobre el seu programa d’actuació
Tram. 356-00081/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 3, tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 83).
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Sessió informativa de la Comissió d’Interior  
amb el conseller d’Interior sobre les opera-
cions policials a la plaça de Catalunya de 
Barcelona i a la plaça de Ricard Vinyes de 
Lleida del 27 de maig de 2011
Tram. 355-00035/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Interior 
(reg. 13800).

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:, 31.05.2011.

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

Compareixença de representants de la Di-
recció General d’Educació Infantil i Primà-
ria davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats per a informar sobre la continuïtat 
educativa amb relació a la funció dels insti-
tuts escola en el sistema educatiu
Tram. 357-00001/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, del 26.05.2011 (DSPC-C 79).

Compareixença de representants de la Di-
recció General d’Educació Secundària i Bat-
xillerat davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats per a informar sobre la conti-
nuïtat educativa amb relació a la funció dels 
instituts escola en el sistema educatiu
Tram. 357-00002/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats, del 26.05.2011 (DSPC-C 79).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la comissió d’Interior 
amb els consellers d’Interior i d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natu-
ral per a informar sobre el nou programa de 
prevenció i extinció d’incendis
Tram. 355-00026/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 6 de la Comis-
sió d’Interior, del 26.05.2011 (DSPC-C 81).

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre la modifica-
ció del Pla de millora de la qualitat de l’aire
Tram. 355-00033/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 3, del 26.05.2011 
(DSPC-C 82).

Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el Pla de 
mesures urgents per a la sostenibilitat i la 
qualitat dels serveis sanitaris
Tram. 355-00034/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Salut, en la sessió núm. 3, del 26.05.2011 
(DSPC-C 82).
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Compareixença del delegat del Govern da-
vant la Unió Europea davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a 
informar sobre el seu programa d’actuació
Tram. 357-00047/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en la 
sessió núm. 3, tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 83).

Compareixença del director general de 
l’Agència de Qualitat d’Internet davant la Co-
missió de Salut per a explicar el resultat de 
l’estudi sobre l’anorèxia i la bulímia a Inter-
net
Tram. 357-00048/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, tinguda el 
26.05.2011 (DSPC-C 82).

Compareixença de la directora de l’Associa-
ció contra l’Anorèxia i la Bulímia davant la 
Comissió de Salut per a explicar el resultat 
de l’estudi sobre l’anorèxia i la bulímia a In-
ternet
Tram. 357-00049/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, tinguda el 
26.05.2011 (DSPC-C 82).

Compareixença de la presidenta de l’Associ-
ació Espanyola contra el Càncer - Catalunya 
contra el Càncer - Girona davant la Comis-
sió de Salut per a informar sobre les actua-
cions i els projectes de l’Associació en la 
lluita contra el càncer
Tram. 357-00050/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Salut en la sessió núm. 3, tinguda el 
26.05.2011 (DSPC-C 82).

Compareixença del secretari del Govern da-
vant la Comissió de Justícia per a informar 
sobre el canvi de criteri del Gabinet Jurídic 
de la Generalitat amb relació al cas Palau
Tram. 357-00030/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió 
de Justícia, del 26.05.2011 (DSPC-C 80).

Compareixença del president de la Comuni-
tat Israelita de Barcelona davant la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per 
a informar sobre les activitats de la Comu-
nitat en pro de les relacions entre ambdós 
països
Tram. 357-00045/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en la 
sessió núm. 3, tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 83).

Compareixença del secretari d’Afers Exte-
riors davant la Comissió d’Acció Exterior i 
de la Unió Europea per a informar sobre les 
línies de treball de la Secretaria d’Afers Ex-
teriors
Tram. 357-00046/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en la 
sessió núm. 3, tinguda el 26.05.2011 (DSPC-C 83).
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe i valoració del Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya relatius al tractament de 
les informacions sobre violència domèstica i 
masclista en els teleinformatius entre l’octu-
bre i el desembre del 2010 i a l’anàlisi del se-
guiment de les recomanacions del Consell 
sobre el tractament de la violència masclis-
ta als mitjans de comunicació
Tram. 337-00008/09

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 13656 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: 
Mesa del Parlament, 31.05.2011

A la presidenta del Parlament

Respectada presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’informe sobre El tractament 
de les informacions sobre violència en l’àmbit familiar i 
sobre violència masclista en els teleinformatius i Anàlisi 
i seguiment de les Recomanacions sobre el tractament de 
la violència masclista als mitjans de comunicació, octu-
bre-desembre del 2010.

Així mateix us trametem la Valoració del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (aprovada en sessió de 23 de 
maig de 2011) perquè en tingueu coneixement i als efec-
tes oportuns

Ben cordialment,
Ramon Font Bové

Barcelona, 27 de maig de 2011

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

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

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller de Cultu-
ra a la consellera d’Ensenyament
Tram. 330-00007/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 13913 / Coneixement: 02.06.2011

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la  
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència del conseller de cultura, de l’1 al 3 de 
juny de 2011, ambdós inclosos, s’encarregarà del des-
patx del seu Departament la consellera d’Ensenyament.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 26 de maig de 2011

N. de la R.: El Decret 347/2011, de 26 de maig, d’encàr-
rec del despatx del conseller de Cultura a la consellera 
d’Ensenyament de l’1 al 3 de juny de 2011, ambdós inclo-
sos, és publicat al DOGC 5891, d’1 de juny de 2011.
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	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 d’enjudiciament criminal
	Tram. 270-00010/09
	Presentació



	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la seguretat ciutadana als municipis
	Tram. 302-00033/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat i la qualitat assistencial del sistema sanitari
	Tram. 302-00034/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació econòmica i l’estat de les finances públiques
	Tram. 302-00035/09
	Esmenes presentades


	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
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’impacte de les retallades en serveis socials i en equipaments
	Tram. 302-00037/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació del personal de la funció pública
	Tram. 302-00038/09
	Esmenes presentades






	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Composició de la Comissió de Control de la Iniciativa Legislativa Popular
	Acord
	Reglament per a la utilització del Servei de Documentació, Biblioteca i Arxiu del Parlament de Catalunya
	Modificació de les Normes per a l’organització i utilització de l’Arxiu parlamentari

	Resolució sobre la situació de compatibilitat d’un diputat
	Tram. 234-00013/09
	Adopció


	Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu de l’Any Internacional de la Química
	Tram. 401-00009/09
	Lectura en el Ple





	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.30.	Distribució de representants en els òrgans
	Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 408-00004/09
	Acord

	Composició de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 408-00005/09
	Acord





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la modificació del Pla de millora de la qualitat de l’aire
	Tram. 354-00011/09
	Acord sobre la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris
	Tram. 354-00026/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre el Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica
	Tram. 354-00033/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació del seu departament amb relació als incidents de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011
	Tram. 354-00037/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’operació de desallotjament de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011
	Tram. 354-00038/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’operació de desallotjament de la plaça de Catalunya de Barcelona i d’altres llocs de Catalunya del 27 de maig de 2011
	Tram. 354-00039/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la comissió corresponent amb el conseller d’Interior sobre la intervenció dels Mossos d’Esquadra a la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 2011
	Tram. 354-00040/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre la intervenció policial a la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011
	Tram. 354-00041/09
	Sol·licitud i tramitació



	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00174/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00175/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del portaveu de l’Associació Professional de la Magistratura a Catalunya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00176/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00177/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00178/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00179/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis de Procuradors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00180/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Nieva Fenoll, professor titular de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00181/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Caballol, professor titular de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00182/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00183/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Puig i Ferriol, catedràtic emèrit de dret civil, amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00184/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manuel Serra Domínguez, catedràtic de dret processal, amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00185/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Lluís Caballol Angelats, professor titular de dret processal, amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00186/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
	Tram. 352-00187/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president de la Comunitat Israelita de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les activitats de la Comunitat en pro de les relacions entre ambdós països
	Tram. 356-00034/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les activitats de l’Associació i la problemàtica d’aquestes malalties
	Tram. 356-00066/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Agència de Qualitat d’Internet davant la Comissió de Salut perquè informi sobre el tractament de l’anorèxia i la bulímia a Internet i la informació disponible
	Tram. 356-00067/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les línies de treball de la Secretaria d’Afers Exteriors
	Tram. 356-00073/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Secretaria d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informin sobre les polítiques d’acció exterior
	Tram. 356-00077/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de l’Agència de Qualitat d’Internet davant la Comissió de Salut perquè expliqui el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la bulímia a Internet
	Tram. 356-00078/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió de Salut perquè expliqui el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la bulímia a Internet
	Tram. 356-00079/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern davant la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa d’actuació
	Tram. 356-00080/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa d’actuació
	Tram. 356-00081/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Associació Espanyola contra el Càncer - Catalunya contra el Càncer - Girona davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les actuacions i els projectes de l’Associació en la lluita contra el càncer
	Tram. 356-00086/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa d’actuació
	Tram. 356-00093/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’associació «Stop bales de goma» davant la Comissió d’Interior perquè presentin la iniciativa «Stop bales de goma»
	Tram. 356-00100/09
	Sol·licitud



	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la comissió d’Interior amb els consellers d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a informar sobre el nou programa de prevenció i extinció d’incendis
	Tram. 355-00026/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la modificació del Pla de millora de la qualitat de l’aire
	Tram. 355-00033/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris
	Tram. 355-00034/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre les operacions policials a la plaça de Catalunya de Barcelona i a la plaça de Ricard Vinyes de Lleida del 27 de maig de 2011
	Tram. 355-00035/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de representants de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la continuïtat educativa amb relació a la funció dels instituts escola en el sistema educatiu
	Tram. 357-00001/09
	Substanciació


	Compareixença de representants de la Direcció General d’Educació Secundària i Batxillerat davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre la continuïtat educativa amb relació a la funció dels instituts escola en el sistema educatiu
	Tram. 357-00002/09
	Substanciació


	Compareixença del secretari del Govern davant la Comissió de Justícia per a informar sobre el canvi de criteri del Gabinet Jurídic de la Generalitat amb relació al cas Palau
	Tram. 357-00030/09
	Substanciació


	Compareixença del president de la Comunitat Israelita de Barcelona davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre les activitats de la Comunitat en pro de les relacions entre ambdós països
	Tram. 357-00045/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre les línies de treball de la Secretaria d’Afers Exteriors
	Tram. 357-00046/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del delegat del Govern davant la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre el seu programa d’actuació
	Tram. 357-00047/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del director general de l’Agència de Qualitat d’Internet davant la Comissió de Salut per a explicar el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la bulímia a Internet
	Tram. 357-00048/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de la directora de l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió de Salut per a explicar el resultat de l’estudi sobre l’anorèxia i la bulímia a Internet
	Tram. 357-00049/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de la presidenta de l’Associació Espanyola contra el Càncer - Catalunya contra el Càncer - Girona davant la Comissió de Salut per a informar sobre les actuacions i els projectes de l’Associació en la lluita contra el càncer
	Tram. 357-00050/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença





	4.70.	Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.01.	Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
	Encàrrec del despatx del conseller de Cultura a la consellera d’Ensenyament
	Tram. 330-00007/09
	Presentació


	4.70.10.	Altres comunicacions
	Informe i valoració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya relatius al tractament de les informacions sobre violència domèstica i masclista en els teleinformatius entre l’octubre i el desembre del 2010 i a l’anàlisi del seguiment de les recomanacions d
	Tram. 337-00008/09
	Presentació









