
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 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les per-
sones jurídiques
Tram. 200-00007/09
Aprovació p. 9

1.10. Resolucions

Resolució 158/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les obres de conservació i millorament en vuit equipa-
ments cívics de la xarxa de la Generalitat
Tram. 250-00319/09
Adopció p. 9

Resolució 160/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el reforçament de les actuacions de cooperació al des-
envolupament i de construcció de la pau amb Palestina
Tram. 250-00257/09
Adopció p. 10

Resolució 161/IX del Parlament de Catalunya, de 
defensa dels drets fonamentals als territoris kurds de l’Iraq
Tram. 250-00283/09
Adopció p. 10

Resolució 162/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’assumpció de la protecció dels drets humans al Sàhara 
Occidental per part de la Missió de les Nacions Unides per 
al Referèndum del Sàhara Occidental
Tram. 250-00328/09
Adopció p. 10

1.15. Mocions

Moció 33/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’es-
pai català de comunicació
Tram. 302-00044/09
Aprovació p. 11

Moció 34/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
desplegament de la nova oficina judicial
Tram. 302-00045/09
Aprovació p. 11

Moció 35/IX del Parlament de Catalunya, sobre el 
foment del transport públic
Tram. 302-00048/09
Aprovació p. 12

Moció 36/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
polítiques mediambientals
Tram. 302-00049/09
Aprovació p. 12

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el servei públic edu-
catiu amb relació a la garantia d’equitat, excel·lència i igual-
tat d’oportunitats
Tram. 300-00062/09
Substanciació p. 13

Interpel·lació al Govern sobre l’energia nuclear
Tram. 300-00063/09
Substanciació p. 13

Interpel·lació al Govern sobre les prioritats pel que 
fa a la despesa en sanitat pública i al millorament dels ser-
veis i de la qualitat assistencial
Tram. 300-00064/09
Substanciació p. 13

Interpel·lació al Govern sobre la política industrial i 
d’ocupació
Tram. 300-00065/09
Substanciació p. 13

Interpel·lació al Govern sobre la situació del món 
agrari
Tram. 300-00066/09
Substanciació p. 13

Interpel·lació al Govern sobre el compliment dels 
acords de la Cimera per a la Reactivació Econòmica del 25 
de març de 2011
Tram. 300-00067/09
Substanciació p. 13

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
40/2010, referent al romanent de tresoreria de l’Ajuntament 
de Cunit, corresponent als exercicis 2006 i 2007
Tram. 258-00003/09
Coneixement de l’Informe p. 14

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a les estadístiques europees sobre seguretat en-
front de la delinqüència
Tram. 295-00035/09
Coneixement de la proposta p. 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es modifica el Reglament (CE) 539/2001 pel 
qual s’estableixen la llista de països tercers els nacionals 
dels quals estan sotmesos a l’obligació de visat per a tras-
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la 
sisena hora a les escoles
Tram. 250-00487/09
Retirada p. 16

Proposta de resolució sobre la promoció del reco-
neixement institucional de Jaume Curbet i Hereu
Tram. 250-00519/09
Retirada p. 16

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el compliment del principi de seguretat jurídica
Tram. 302-00046/09
Rebuig p. 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política retributiva dels consellers, els alts càrrecs, 
el personal eventual, el personal directiu de les empreses 
públiques, i els diputats i altres càrrecs electes de les admi-
nistracions públiques catalanes
Tram. 302-00047/09
Rebuig p. 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la qualitat democràtica
Tram. 302-00050/09
Rebuig p. 16

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 disposició 
transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre 
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones ju-
rídiques
Tram. 200-00007/09
Tramitació en lectura única davant el Ple p. 17

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a 
l’Ajuntament de Reus del règim d’organització dels municipis 
de gran població
Tram. 202-00038/09
Debat de totalitat p. 17
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini per a proposar compareixences p. 17

Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00045/09
Esmenes a la totalitat p. 17

Proposició de llei de prohibició de la bandera es-
panyola
Tram. 202-00048/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 18

Proposició de llei de creació del Penedès com a 
vegueria
Tram. 202-00051/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 18

Proposició de llei de modificació de la Llei 28/2020, 
del 3 d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós de la 
Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008
Tram. 202-00054/09
Presentació p. 19

passar les fronteres exteriors i la llista de països tercers els 
nacionals dels quals estan exempts d’aquesta obligació
Tram. 295-00036/09
Coneixement de la proposta p. 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell de modificació del Reglament (CE) 1927/2006 del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es crea el Fons europeu 
d’adaptació a la globalització
Tram. 295-00037/09
Coneixement de la proposta p. 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell sobre la normalització europea i pel qual es modifiquen 
les directives 89/686/CEE i 93/15/CEE del Consell i les di-
rectives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE i 2009/23/CE del 
Parlament Europeu i del Consell
Tram. 295-00038/09
Coneixement de la proposta p. 14

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 dació en pagament de l’ha-
bitatge personal o familiar hipotecat amb alliberament del 
deute pendent garantit amb hipoteca
Tram. 202-00026/09
Debat de totalitat p. 15
Aprovació de l’esmena a la totalitat de devolució presen-
tada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió p. 15

Proposició de llei de modificació de la disposició 
final de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modificació de l’ar-
ticle 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00035/09
Debat de totalitat p. 15
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució pre-
sentades pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catala-
na per la Independència, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa  p. 15

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00036/09
Debat de totalitat p. 15
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució pre-
sentades pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catala-
na per la Independència, Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa p. 15

Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni 
natural
Tram. 202-00039/09
Debat de totalitat p. 15
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució pre-
sentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya i el Grup Parlamentari de Convergència i Unió   p. 15

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les mesures per a po-
der veure les televisions autonòmiques públiques a tot l’Es-
tat
Tram. 250-00126/09
Rebuig p. 16
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Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça
Tram. 250-00450/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de la Cerdanya
Tram. 250-00451/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà - Pallars So-
birà
Tram. 250-00452/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Hospitalet i el Prat de 
Llobregat
Tram. 250-00453/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Camp
Tram. 250-00454/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Penedès
Tram. 250-00455/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Tarragonès
Tram. 250-00456/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Empordà
Tram. 250-00457/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
Tram. 250-00458/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Gironès - Pla de l’Estany 
- Selva Interior
Tram. 250-00459/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 23

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de Lleida
Tram. 250-00460/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Bages - Solsonès
Tram. 250-00461/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Berguedà
Tram. 250-00462/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut d’Osona
Tram. 250-00463/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Penedès
Tram. 250-00464/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Garraf
Tram. 250-00465/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 24

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Anoia
Tram. 250-00466/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 9/IX i sobre les gestions per a mantenir la producció 
d’Ossa Motor a Catalunya
Tram. 250-00436/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la renovació dels con-
tractes programa de l’Institut Català de les Dones amb els 
ens locals per a garantir la continuïtat dels serveis d’atenció 
i informació a les dones
Tram. 250-00437/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la redacció del Pla di-
rector urbanístic de les infraestructures de transport a la 
comarca del Maresme
Tram. 250-00438/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un codi 
de bones pràctiques administratives
Tram. 250-00439/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre els preus dels produc-
tes venuts als economats dels centres penitenciaris
Tram. 250-00440/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la senyalització de Ba-
dia del Vallès (Vallès Occidental) a les sortides i als carrils de 
desacceleració de la carretera C-58
Tram. 250-00441/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre el reallotjament de les 
famílies afectades per la reforma del barri de la Catalana, de 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00442/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció del nou edifici de l’Escola Marta Mata del Ven-
drell (Baix Penedès)
Tram. 250-00443/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el projecte constructiu 
i l’execució de les obres dels nous accessos sud, viari i ferro-
viari, al port de Barcelona
Tram. 250-00444/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre les actuacions per a 
evitar el tancament o la deslocalització d’Ossa Motor i sobre 
les mesures de suport al sector de la motocicleta
Tram. 250-00445/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre la matriculació dels 
alumnes de l’escola d’Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) a 
l’institut de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i al SES de 
Begues (Baix Llobregat)
Tram. 250-00446/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
drets de les famílies que han preinscrit els seus fills a l’insti-
tut Mediterrània del Masnou (Maresme)
Tram. 250-00447/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 21

Proposta de resolució sobre les obres d’inici de les 
obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00448/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Urgell
Tram. 250-00449/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 22
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Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
de la Comissió Permanent i la Junta General del Consorci 
Sanitari de Barcelona
Tram. 250-00484/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
dotació pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a 
dur a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes
Tram. 250-00485/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el requeriment a 
l’Agència Catalana de l’Aigua perquè dugui a terme diverses 
actuacions al delta de la Tordera
Tram. 250-00486/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la inclusió als pressu-
postos del 2011 d’una dotació per al compliment del Pla de 
millora hidràulica i ambiental al riu Tenes
Tram. 250-00488/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
normativa d’estalvi i eficiència energètica en els edificis
Tram. 250-00489/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’ús de combustibles 
renovables alternatius i sobre la substitució progressiva de 
les centrals tèrmiques convencionals per les de cicle com-
binat
Tram. 250-00490/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
específic de foment del transport públic
Tram. 250-00491/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
d’estalvi i eficiència energètica
Tram. 250-00492/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el coneixement de la 
situació d’Alstom i sobre les actuacions per a garantir la 
continuïtat de l’empresa
Tram. 250-00493/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la inclusió en el pres-
supost del 2011 d’una partida pressupostària per a l’execu-
ció de les obres del nou centre d’atenció primària de la Mina, 
a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00494/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis i els recursos de l’Hospital de Mataró i sobre el funci-
onament del Consorci Hospitalari de Mataró
Tram. 250-00495/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la construcció d’un 
institut a la Vinyota, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00496/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei 
de declaració del parc natural de la conca lacustre de Ba-
nyoles (Pla de l’Estany)
Tram. 250-00497/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni signat amb l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) per al 
tancament del dipòsit controlat de residus de les Valls
Tram. 250-00498/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’hora-
ri d’atenció del centre d’atenció primària de Sant Sadurní 
d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-00499/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Maresme
Tram. 250-00467/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Barcelonès
Tram. 250-00468/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la Selva 
Marítima
Tram. 250-00469/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat
Tram. 250-00470/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral
Tram. 250-00471/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 25

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord
Tram. 250-00472/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny
Tram. 250-00473/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
Tram. 250-00474/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector 
Central
Tram. 250-00475/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est
Tram. 250-00476/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Oest
Tram. 250-00477/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 26

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de la Garrotxa
Tram. 250-00478/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Ripollès
Tram. 250-00479/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Altebrat
Tram. 250-00480/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre
Tram. 250-00481/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut del Montsià
Tram. 250-00482/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent 
del Govern Territorial de Salut de l’Alt Camp i la Conca de 
Barberà
Tram. 250-00483/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 27
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’es-
tació depuradora d’aigües residuals de Cantallops, a Avi-
nyonet del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-00551/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre l’organització d’un ho-
menatge institucional a Jaume Curbet
Tram. 250-00552/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures 
per a mantenir la base operativa de la companyia Ryanair a 
l’aeroport de Reus
Tram. 250-00553/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre el requeriment a Rya-
nair perquè compleixi l’acord per a operar des de l’aeroport 
de Reus i sobre la posada en marxa d’un pla de captació de 
rutes aèries
Tram. 250-00555/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre la participació del Par-
lament de Catalunya en els processos informatius i de con-
sulta de la Unió Europea
Tram. 250-00556/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’activitat i les connexions de l’aeroport de Girona - Costa 
Brava
Tram. 250-00557/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre l’augment del nombre 
de cursos de formació ocupacional del Servei d’Ocupació 
de Catalunya
Tram. 250-00558/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de mediació intercultural a l’Hospital Universitari Ar-
nau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-00559/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre la incorporació dels 
trajectes dels trens Avant al programa de fidelització Renfe 
Tempo i sobre l’ampliació de la vigència dels abonaments 
per a aquests trajectes
Tram. 250-00560/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre el traspàs de la titulari-
tat de la Llar del Productor a l’Ajuntament d’Almatret (Segrià)
Tram. 250-00561/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències 
d’atenció primària
Tram. 250-00562/09
Presentació p. 40

Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències 
del CAP Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00563/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències 
del CAP Gavà-1
Tram. 250-00564/09
Presentació p. 41

Proposta de resolució sobre el tancament del dis-
pensari de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00565/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre el reconeixement del 
Consell Nacional Libi de Transició com a interlocutor legítim 
i representatiu de Líbia i sobre l’establiment de relacions 
institucionals amb el dit Consell
Tram. 250-00566/09
Presentació p. 42

Proposta de resolució sobre el l’inici del procés 
d’adjudicació de les obres per a la construcció de la residèn-
cia i centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00500/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’impuls i el garanti-
ment de les actuacions del servei d’informació i assessora-
ment sobre el deute hipotecari i la seva col·laboració amb els 
ens locals i financers
Tram. 250-00503/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un procés 
de diàleg amb els grups parlamentaris i els agents socials 
per a consensuar la política de seguretat
Tram. 250-00546/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la inclusió en l’enques-
ta del Centre d’Estudis d’Opinió de la valoració de l’actuació 
del Departament d’Interior, del Cos de Mossos d’Esquadra i 
del moviment del 15-M
Tram. 250-00547/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre el nomenament d’un 
secretari o secretària de Seguretat del Departament d’In-
terior
Tram. 250-00548/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals
Tram. 250-00549/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació i 
de reforma de l’Escola Teresa Godes i Domènech, del Mont-
mell (Baix Penedès)
Tram. 250-00550/09
Presentació p. 34
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/IX, sobre el 
diàleg social
Tram. 390-00001/09
Sol·licitud de pròrroga p. 56
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 56

Control del compliment de la Moció 3/IX, sobre les 
mesures per a sortir de la crisi econòmica i la creació d’ocu-
pació
Tram. 390-00003/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 57

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president del Con-
sell Assessor de Continguts i de Programació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals perquè presenti l’Informe sobre la programació 
2010-2011 a Televisió de Catalunya i el Grup d’Emissores de 
Catalunya Ràdio
Tram. 356-00087/09
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana d’Organitzacions No Governamen-
tals per al Desenvolupament davant la Comissió de Coope-
ració i Solidaritat perquè informi sobre els objectius de la 
Federació
Tram. 356-00096/09
Acord sobre la sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença del director del Servei 
Català de Trànsit davant la Comissió d’Interior perquè in-
formi sobre l’excés de velocitat en la conducció del diputat 
Gerard M. Figueras i Albà per una via del Baix Camp
Tram. 356-00122/09
Sol·licitud p. 60

Sol·licitud de compareixença de representants de 
Planeta Salud davant la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat perquè informin sobre la importància de l’R+D en la lluita 
contra la pobresa, especialment pel que fa als microbicides 
i la salut de les dones
Tram. 356-00124/09
Sol·licitud p. 61
Acord sobre la sol·licitud p. 61

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

Compareixença del conseller d’Interior davant la 
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compli-
ment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00040/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 61

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

Compareixença d’Alejandro Saiz Arnaiz, catedràtic 
de dret constitucional a la Universitat Pompeu Fabra, davant 
la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat 
en el Concert Econòmic
Tram. 357-00059/09
Substanciació p. 61

Compareixença de Ferran Requejo Coll, catedràtic 
de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra, davant la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en 
el Concert Econòmic
Tram. 357-00060/09
Substanciació p. 61

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei orgànica de modificació 
de les províncies de Catalunya
Tram. 270-00008/09
Esmenes a la totalitat p. 43

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00009/09
Esmenes a la totalitat p. 43

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’espai català de comunicació
Tram. 302-00044/09
Esmenes presentades p. 44

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el Pla estratègic per a modernitzar la justícia
Tram. 302-00045/09
Esmenes presentades p. 45

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre el compliment del principi de seguretat jurídica
Tram. 302-00046/09
Esmenes presentades p. 47

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política retributiva dels consellers, els alts càrrecs, 
el personal eventual, el personal directiu de les empreses 
públiques, i els diputats i altres càrrecs electes de les admi-
nistracions públiques catalanes
Tram. 302-00047/09
Esmenes presentades p. 48

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques de mobilitat
Tram. 302-00048/09
Esmenes presentades p. 50

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques mediambientals
Tram. 302-00049/09
Esmenes presentades p. 51

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la qualitat democràtica
Tram. 302-00050/09
Esmenes presentades p. 53

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats 
sobre la situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de 
diputats
Tram. 234-00014/09 i 234-00015/09
Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats p. 56

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament 
o per lleis

Composició de la Comissió de Matèries Secretes 
o Reservades
Tram. 412-00003/09
Adscripció d’un diputat del Grup Mixt p. 56
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Compareixença del president de l’Institut Català 
Internacional per la Pau davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat per a presentar la memòria d’activitats i l’informe 
econòmic corresponents al 2010
Tram. 359-00007/09
Substanciació p. 62

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

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

Estats de desenvolupament i d’execució del Pres-
supost de la Generalitat en data del 31 de març de 2011
Tram. 334-00020/09
Presentació p. 63

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers 
i de l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març 
de 2011
Tram. 334-00021/09
Presentació p. 63

Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts 
a Catalunya corresponent al 2011
Tram. 334-00022/09
Presentació p. 63

Memòria de l’Institut Català de Finances correspo-
nent al primer trimestre del 2011
Tram. 334-00024/09
Presentació p. 63

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Fi de l’adscripció en comissió de serveis d’un fun-
cionari de carrera 
Acord p. 64

Constitució del Consell de Personal del Parlament 
de Catalunya per al període 2011-2015
Comunicació p. 64

Compareixença d’Enric Argullol i Murgadas, cate-
dràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, 
davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finança-
ment basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00062/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 61

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, 
davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finança-
ment basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00063/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença de Josep Maria Coronas Guinart, 
advocat, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de 
Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00064/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença del president del Consell Assessor 
de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
per a presentar l’Informe sobre la programació 2010-2011 de 
Televisió de Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalunya 
Ràdio
Tram. 357-00065/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença d’una representació de la Fede-
ració Catalana d’Organitzacions No Governamentals per 
al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat per a informar sobre els objectius de la Federació
Tram. 357-00066/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

Compareixença de representants de Planeta Salud 
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a infor-
mar sobre la importància de l’R+D en la lluita contra la po-
bresa, especialment pel que fa als microbicides i la salut de 
les dones
Tram. 357-00067/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 62

NOTES
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accions legals que corresponguin. Quant a les associa-
cions que no adaptin els estatuts en el termini esmentat, 
perden els beneficis derivats de la publicitat registral i no 
poden rebre subvencions de l’Administració de la Gene-
ralitat.

Tenint en compte els importants efectes negatius que 
comporta la no-adaptació dels estatuts en el termini fi-
xat, el venciment imminent d’aquest termini i la com-
plexitat d’aquest procés, resulta del tot procedent pror-
rogar-lo.

Article únic. Modificació de la Llei 4/2008

Es modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria prime-
ra de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del 
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, 
que resta redactat de la manera següent:

«1. Sens perjudici del que estableix la disposició final 
primera, les associacions i les fundacions ja constituïdes 
subjectes a les disposicions del llibre tercer del Codi ci-
vil hi han d’adaptar els estatuts i han d’inscriure aquesta 
adaptació en el registre corresponent, si escau, abans del 
31 de desembre de 2012.»

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, 6 de juliol de 2011

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 158/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre les obres de conservació i millo-
rament en vuit equipaments cívics de la xar-
xa de la Generalitat
Tram. 250-00319/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 7, 14.06.2011, DSPC-C 97

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 14 de juny de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el calendari de les 
obres previstes als equipaments cívics de la xarxa de la 
Generalitat (tram. 250-00319/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 13533).

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

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 4/2008, del 24 
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Ca-
talunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 200-00007/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 13, 06.07.2011, DSPC-P 20

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 6 de juliol 
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 Pro-
jecte de llei modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques (tram. 200-00007/09).

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 4/2008,  
del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques

Preàmbul

L’apartat 1 de la disposició transitòria primera de la Llei 
4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, disposa que, 
sens perjudici del que estableix la disposició final prime-
ra, les associacions i les fundacions ja constituïdes sub-
jectes a les disposicions del llibre tercer del Codi civil hi 
han d’adaptar els estatuts i han d’inscriure aquesta adap-
tació en el registre corresponent, si escau, en el termini 
de tres anys a comptar de l’entrada en vigor de la Llei.

La Llei 4/2008 va entrar en vigor el 2 d’agost de 2008 i, 
per tant, el període d’adaptació dels estatuts d’associaci-
ons i fundacions fineix el 2 d’agost de 2011, termini que 
és del tot insuficient perquè les entitats puguin aprovar i 
presentar, si escau, les adaptacions estatutàries corres-
ponents.

La no-adaptació dels estatuts de les associacions i les 
fundacions en el termini establert té conseqüències im-
portants. Pel que fa a les fundacions, les que no adaptin 
els estatuts i no els inscriguin no poden obtenir ajuts ni 
subvencions de l’Administració de la Generalitat; així 
mateix, la no-adaptació esmentada pot constituir un in-
compliment greu de les obligacions pròpies del càrrec de 
patró, que pot legitimar el Protectorat per a exercir les 
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Resolució 161/IX del Parlament de Catalu-
nya, de defensa dels drets fonamentals als 
territoris kurds de l’Iraq
Tram. 250-00283/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 4, 01.07.2011, DSPC-C 112

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió 
tinguda l’1 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la situació als territoris kurds 
de l’Iraq (tram. 250-00283/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 12307).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya defensa el dret del poble 
kurd a manifestar-se pacíficament i a gaudir plenament 
dels drets fonamentals i de les llibertats civils en pau i 
en democràcia, cosa que ha d’ésser garantida per l’estat 
de dret.

2. El Parlament de Catalunya se suma a la crida de les 
organitzacions internacionals de defensa dels drets hu-
mans per tal que s’aturi la violència i es permeti la lliber-
tat d’expressió i de participació política de tots els ciu-
tadans del Kurdistan iraquià, independentment de llur 
afiliació política.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011

La secretària El vicepresident de la Comissió
de la Comissió  en funcions de president
Begonya Montalban i Vilas Joan Boada Masoliver

Resolució 162/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’assumpció de la protecció dels 
drets humans al Sàhara Occidental per part 
de la Missió de les Nacions Unides per al 
Referèndum del Sàhara Occidental
Tram. 250-00328/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 4, 01.07.2011, DSPC-C 112

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió 
tinguda l’1 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’assumpció de la protecció dels 
drets humans al Sàhara Occidental per part de la Missió 
de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Oc-
cidental (tram. 250-00328/09), presentada pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir 
com a prioritat les actuacions de conservació i millora-
ment dels següents vuit equipaments cívics de la xarxa 
de la Generalitat: 

– Casal de Gent Gran Santa Coloma de Gramenet - Albert 
Francàs

– Casal de Gent Gran de Sant Joan de Vilatorrada
– Casal Cívic Olesa de Montserrat
– Casa del Mar del Port de la Selva
– Casal de Gent Gran Terrassa - Sant Llorenç
– Casal de Gent Gran Sabadell - Centre
– Casal de Gent Gran Rubí
– Casal de Gent Gran Terrassa - Centre, 

tenint en compte les inversions proposades en les audi-
tories tècniques efectuades i en les que es facin en en-
davant, en funció de les disponibilitats pressupostàries 
que es destinin a inversions i en el termini de temps més 
breu possible.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2011

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

Resolució 160/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el reforçament de les actuaci-
ons de cooperació al desenvolupament i de 
construcció de la pau amb Palestina
Tram. 250-00257/09

Adopció
Comissió de Cooperació i Solidaritat
Sessió núm. 4, 01.07.2011, DSPC-C 112

Comissió de Cooperació i Solidaritat

La Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió 
tinguda l’1 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre l’increment de les actuacions de 
cooperació al desenvolupament i la construcció de la pau 
amb la societat civil i les institucions de govern de Pa-
lestina (tram. 250-00257/09), presentada pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
i reforçar les actuacions de cooperació al desenvolupa-
ment i de construcció de la pau amb la societat civil i les 
institucions de govern de Palestina.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011

La secretària El vicepresident de la Comissió 
de la Comissió en funcions de president
Begonya Montalban i Vilas Joan Boada Masoliver
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Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Revisar les relacions i els acords amb el patronat de 
la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura 
(Fundacc) per tal de garantir el suport a la consolida-
ció del Baròmetre de la comunicació i la cultura durant 
aquesta legislatura i fer-ne possible la continuïtat.

b) Revisar el finançament de l’Agència Catalana de No-
tícies (ACN) per a dotar-la dels recursos suficients per a 
mantenir i potenciar la seva activitat com a agència de 
notícies nacional amb ambició, amb una atenció especial 
a la publicació en llengua anglesa i prioritzant les corres-
ponsalies a l’exterior.

c) Dotar, en el marc del contracte programa, la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) dels 
recursos addicionals suficients perquè pugui mantenir 
l’activitat, com a mínim al nivell actual, atenent les re-
comanacions del Consell Assessor de Continguts i Pro-
gramació, i estendre la cobertura de les emissions del 
canal Esport 3 a tot el territori de la nació, com també les 
emissions de televisió en alta definició.

d) Intensificar les actuacions per a fer possible la represa 
de les emissions de TV3 al País Valencià en un marc de 
normalitat i reciprocitat.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011

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

Moció 34/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el desplegament de la nova oficina ju-
dicial
Tram. 302-00045/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 13, 07.07.2011, DSPC-P 21

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juliol 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el Pla estratègic per a modernitzar la justícia (tram. 
302-00045/09), presentada per la diputada Agnès Par-
dell i Veà, del Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 15456), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
15547), pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15556) i pel Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 15562).

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: 

Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13527).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a 
totes les actuacions que es facin a favor de la protecció 
dels drets humans al Sàhara Occidental.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a fer les gestions necessàries davant del Govern de 
l’Estat per tal que aquest: 

a) Manifesti la seva posició favorable i el seu compromís 
perquè la Missió de les Nacions Unides per al Referèn-
dum del Sàhara Occidental (Minurso) assumeixi la pro-
tecció dels drets humans al Sàhara Occidental.

b) Lideri els treballs a favor que la Minurso assumeixi 
la protecció dels drets humans al Sàhara Occidental, i 
animi públicament els estats de la Unió Europea a adop-
tar una posició favorable perquè la Minurso assumeixi la 
dita protecció.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011

La secretària El vicepresident de la Comissió
de la Comissió  en funcions de president
Begonya Montalban i Vilas Joan Boada Masoliver

1.15. MOCIONS

Moció 33/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre l’espai català de comunicació
Tram. 302-00044/09

Aprovació
Ple del Parlament

Sessió núm. 13, 07.07.2011, DSPC-P 21

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juliol de 
2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha deba-
tut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre l’espai català de comunicació (tram. 302-00044/09), 
presentada pel diputat Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 15502), pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 15555), pel Subgrup Parlamentari de Soli-
daritat Catalana per la Independència (reg. 15560) i pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
15561).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament, ha aprovat la següent
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Unida i Alternativa (reg. 15550) i pel Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 15557).

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

Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir 
una política de foment del transport públic que inclogui: 

a) La potenciació i la consolidació dels consorcis del 
transport públic, garantint la disposició de les suficients 
aportacions de recursos de la Generalitat perquè funcio-
ni correctament.

b) El manteniment de la col·laboració i la coordinació 
amb les administracions locals mitjançant els convenis 
per al foment del transport públic en l’àmbit local.

c) La garantia de manteniment del sistema de finança-
ment dels serveis de transport públic per carretera en el 
marc dels contractes programa formalitzats amb les em-
preses concessionàries dels serveis.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li, en el termini de tres mesos, un informe que esta-
bleixi la programació d’execució de la línia 9 del me-
tro de Barcelona, amb el calendari i les previsions de 
finançament, per tal de resoldre l’endarreriment actual 
de l’obra.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampli-
ar les prestacions de l’actual línia 8 de rodalia i fer les 
millores infraestructurals necessàries perquè es puguin 
prestar serveis de passatgers, tant a Santa Perpètua de 
Mogoda –adaptant les instal·lacions de les plataformes ja 
construïdes– com a l’estació ja finalitzada a Barberà del 
Vallès (zona de Baricentro), i a iniciar immediatament 
els treballs necessaris per a garantir la connexió ferrovi-
ària del municipi de Ripollet.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011

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

Moció 36/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre les polítiques mediambientals
Tram. 302-00049/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 13, 07.07.2011, DSPC-P 21

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juliol de 
2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha deba-
tut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques mediambientals (tram. 302-00049/09), 
presentada pel diputat Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per 
la Independència (reg. 15506), pel Grup Parlamentari 

a) Establir un calendari de desplegament de la nova ofi-
cina judicial possible i realista.

b) Establir uns criteris per al calendari de desplegament 
de la nova oficina judicial d’acord amb les característi-
ques dels diversos partits judicials. Aquest calendari ha 
de tenir en compte les inversions necessàries en tecno-
logia i infraestructures, partint de les avaluacions dels 
plans pilot, de l’anàlisi de les càrregues de treball dels 
partits judicials i de les conclusions dels grups de treball, 
i ha de garantir la seguretat en el funcionament del siste-
ma judicial durant la fase de canvi de model.

c) Desenvolupar totalment el sistema de tramitació pro-
cessal e-justicia.cat, progressivament i juntament amb 
la revisió i finalització del disseny i l’organització de la 
nova oficina judicial. Aquest sistema, ateses les seves po-
tencialitats, ha de permetre substituir progressivament el 
sistema de tramitació processal Temis 2 i ha d’incremen-
tar l’eficàcia en la gestió de l’Administració de justícia. 
Així mateix, el sistema ha de permetre de generalitzar 
progressivament l’expedient electrònic, amb totes les ga-
ranties de seguretat en el tractament de la informació, i 
ha de fer desaparèixer l’ús de paper de l’Administració 
de justícia.

d) Establir, d’acord amb la lletra c, amb la màxima par-
ticipació dels cossos implicats, una relació de llocs de 
treball dels cossos de gestió processal, tramitació pro-
cessal i auxili judicial que permeti implantar l’oficina 
judicial d’acord amb els criteris a què fa referència la 
lletra b.

e) Promoure els protocols d’actuació i elaborar els ma-
nuals corresponents als llocs de treball i els manuals de 
procediments necessaris amb la col·laboració i participa-
ció de tots els implicats, d’acord amb la lletra d.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011

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

Moció 35/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el foment del transport públic
Tram. 302-00048/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 13, 07.07.2011, DSPC-P 21

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juliol 
de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha de-
batut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de mobilitat (tram. 302-00048/09), 
presentada pel diputat Roberto Edgardo Labandera Ga-
nachipi, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 15478), pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 15483), pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
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Interpel·lació al Govern sobre les prioritats 
pel que fa a la despesa en sanitat pública 
i al millorament dels serveis i de la qualitat 
assistencial
Tram. 300-00064/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 13, tinguda el 07.07.2011, (DSPC-
P 21).

Interpel·lació al Govern sobre la política in-
dustrial i d’ocupació
Tram. 300-00065/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 13, tinguda el 07.07.2011, (DSPC-
P 21).

Interpel·lació al Govern sobre la situació del 
món agrari
Tram. 300-00066/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 13, tinguda el 07.07.2011, (DSPC-
P 21).

Interpel·lació al Govern sobre el compliment 
dels acords de la Cimera per a la Reactiva-
ció Econòmica del 25 de març de 2011
Tram. 300-00067/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 13, tinguda el 07.07.2011, (DSPC-
P 21).

d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 15523), pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 15558) i pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 15563).

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) Presentar-li, en el termini de dos mesos, un pla de me-
sures de millorament de la qualitat de l’aire per al perí-
ode 2011-2015.

b) Aprovar durant el 2011 el Projecte de Llei de la biodi-
versitat i el patrimoni natural de Catalunya.

c) Presentar durant el 2011 el Pla de l’energia de Catalu-
nya 2012-2020, que s’ha d’adequar a les noves previsions 
de la Unió Europea en matèria d’energia i polítiques de 
canvi climàtic. El Pla de l’energia ha d’incloure un estudi 
sobre les possibilitats de microgeneració i minigeneració 
distribuïda a Catalunya en totes les fonts renovables: ai-
gua, residus, biomassa, vent i geotèrmia.

d) Elaborar un pla de foment de la indústria i de la ge-
neració de llocs de treball en el sector de les energies 
renovables.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre el servei públic 
educatiu amb relació a la garantia d’equitat, 
excel·lència i igualtat d’oportunitats
Tram. 300-00062/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 13, tinguda el 07.07.2011, (DSPC-
P 21).

Interpel·lació al Govern sobre l’energia nu-
clear
Tram. 300-00063/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 13, tinguda el 07.07.2011, (DSPC-
P 21).
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es mo-
difica el Reglament (CE) 539/2001 pel qual 
s’estableixen la llista de països tercers els 
nacionals dels quals estan sotmesos a l’obli-
gació de visat per a traspassar les fronteres 
exteriors i la llista de països tercers els na-
cionals dels quals estan exempts d’aquesta 
obligació
Tram. 295-00036/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell de modificació 
del Reglament (CE) 1927/2006 del Parlament 
Europeu i del Consell pel qual es crea el 
Fons europeu d’adaptació a la globalització
Tram. 295-00037/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre la nor-
malització europea i pel qual es modifiquen 
les directives 89/686/CEE i 93/15/CEE del 
Consell i les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/105/CE i 2009/23/CE del 
Parlament Europeu i del Consell
Tram. 295-00038/09

Coneixement de la proposta

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

1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 40/2010, referent al romanent de treso-
reria de l’Ajuntament de Cunit, corresponent 
als exercicis 2006 i 2007
Tram. 258-00003/09

Coneixement de l’Informe

La Comissió de la Sindicatura de Comptes ha conegut 
l’Informe en la sessió núm. 6, tinguda el 05.07.2011 
(DSPC-C 114).

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a les esta-
dístiques europees sobre seguretat enfront 
de la delinqüència
Tram. 295-00035/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Interior, d’acord amb l’article 181 del Re-
glament, ha conegut la proposta.



11 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 106

2.01.02. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAïMENT 15

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00036/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 13, tinguda el 06.07.2011 (DSPC-P 20)

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució presentades pel Subgrup Parlamen-
tari de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 13, tinguda el 
06.07.2011 (DSPC-P 20), ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 13, tinguda el 06.07.2011 (DSPC-P 20)

Aprovació de les esmenes a la totalitat de 
devolució presentades pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya i el Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió  

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 13, tinguda el 
06.07.2011 (DSPC-P 20), ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

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

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

2.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 13, tinguda el 06.07.2011 (DSPC-P 20)

Aprovació de l’esmena a la totalitat de devo-
lució presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 13, tinguda el 
06.07.2011 (DSPC-P 20), ha aprovat l’esmena a la totali-
tat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa 
resta rebutjada. 

Proposició de llei de modificació de la dis-
posició final de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, 
de modificació de l’article 6 del text refós de 
la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00035/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 13, tinguda el 06.07.2011 (DSPC-P 20)

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de-
volució presentades pel Subgrup Parlamen-
tari de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència, Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa 

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 13, tinguda el 
06.07.2011 (DSPC-P 20), ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 
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2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el compliment del principi de se-
guretat jurídica
Tram. 302-00046/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 13, 
tinguda el 07.07.2011 (DSPC-P 21).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política retributiva dels conse-
llers, els alts càrrecs, el personal eventual, 
el personal directiu de les empreses públi-
ques, i els diputats i altres càrrecs electes 
de les administracions públiques catalanes
Tram. 302-00047/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 13, 
tinguda el 07.07.2011 (DSPC-P 21).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la qualitat democràtica
Tram. 302-00050/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 13, 
tinguda el 07.07.2011 (DSPC-P 21).

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en la ses-
sió núm. 4, tinguda el 01.07.2011 (DSPC-C 113).

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

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 15300).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
05.07.2011.

Proposta de resolució sobre la promoció del 
reconeixement institucional de Jaume Cur-
bet i Hereu
Tram. 250-00519/09

Retirada

Retirada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 15280).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del 
05.07.2011.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació
Tram. 202-00045/09

Esmenes a la totalitat
Reg. 12171, 15130, 15266, 15299 i 15388 / Admissió 
a tràmit: Mesa del Parlament, 05.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 12171)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 104 i següents del Reglament 
del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’Educació (tram. 202-00045/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
15130)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa-
ció (tram. 202-00045/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

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 disposi-
ció transitòria primera de la Llei 4/2008, del 
24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
Tram. 200-00007/09

Tramitació en lectura única davant el Ple

Acord: Ple del Parlament, sessió núm. 13, tinguda el 
06.07.2011 (DSPC-P 20).

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 13, tinguda el 06.07.2011 (DSPC-P 20)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

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

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 12.07.2011 al 18.07.2011).

Finiment del termini: 19.07.2011; 9:30 h.
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1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15657) i Grup Parlamentari Socialista (reg. 15661).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 07.07.2011 a l’11.07.2011).

Finiment del termini: 12.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.07.2011.

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15661).

Pròrroga: 3 dies hàbils (del 07.07.2011 a l’11.07.2011).

Finiment del termini: 12.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 07.07.2011.

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 15266)

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 estableixen els articles 104 i següents 
del Reglament del Parlament, presenta la següent esme-
na a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (tram. 202-
00045/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 15299)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa-
ció (tram. 202-00045/09).

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15388)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 104 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació (tram. 202-00045/09).
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Tanmateix, la Llei 28/2010 conté dues disposicions ad-
dicionals que es dediquen, en síntesi, a declarar el dret 
dels possibles titulars de drets subjectius afectats per 
l’entrada en vigor de la llei a obtenir compensacions eco-
nòmiques per aquesta afectació. En un moment de crisi 
econòmica mundial, que afecta greument l’economia del 
nostre país i la de les seves administracions públiques, 
molt especialment la de la Generalitat de Catalunya, que 
presenta unes xifres molt elevades de deute i de dèficit 
públic –causades, fonamentalment, pel dèficit fiscal amb 
l’administració de l’Estat que suporta el nostre país– que 
obliguen a emprendre mesures de contenció de la des-
pesa que poden comprometre la qualitat i l’extensió de 
la prestació dels serveis bàsics a les persones, l’assump-
ció de noves obligacions de caràcter econòmic –que no 
siguin imprescindibles per a l’assegurament de l’esmen-
tada prestació de serveis bàsics– no resulta una situació 
desitjable.

D’altra banda, la regulació legal de la indemnització als 
particulars per l’aplicació d’actes legislatius de naturale-
sa no expropiatòria de drets estableix que aquesta només 
serà procedent en el cas que aquestes mateixes lleis així 
ho disposin (article 139.3 de la Llei estatal 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administraci-
ons públiques i del procediment administratiu comú). La 
norma general, doncs, és que, en aquest cas, no proce-
deix la indemnització, ja que els ciutadans tenen el deure 
de suportar les restriccions o limitacions imposades per 
les normes jurídiques.

Convé fer notar, en el mateix sentit, que el Decret le-
gislatiu 2/2008, del 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals no preveu cap 
mena de compensació econòmica per la resta de prohi-
bicions d’activitats amb animals que estableix en el seu 
article 6.1. L’establiment d’un règim indemnitzatori per 
als titulars de drets subjectius afectats per la prohibició 
de les curses de braus, doncs, constitueix una excepció 
respecte de les altres activitats amb animals prohibides, 
que no es justifica de cap manera ni en l’exposició de 
motius ni en la part dispositiva de la Llei 28/2010, i que 
resulta especialment contraproduent en l’actual situació 
de crisi de les finances públiques.

Els motius que aconsellen suprimir el règim indemnit-
zatori excepcional que preveu la Llei 28/2010 són, en 
conseqüència, tant d’ordre econòmic com de coherència 
legislativa i de justícia material.

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

Proposició de llei

– Supressió de les disposicions addicionals Primera i Se-
gona de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modificació 
de l’article 6 del Text refós de la llei de protecció dels 
animals, aprovat pel decret legislatiu 2/2008.

Palau del Parlament, 29 de juny del 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
28/2020, del 3 d’agost, de modificació de 
l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legisla-
tiu 2/2008
Tram. 202-00054/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 15335 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 100.b del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposició de llei se-
güent: 

Proposició de llei de modificació de la 
Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modificació 
de l’article 6 del text refós de la llei de 
protecció dels animals, aprovat pel decret 
legislatiu 2/2008

Antecedents

– Article 139.3 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de no-
vembre, de règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.

– Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, pel qual s’apro-
va el Text refós de la Llei de protecció dels animals, 
quant a la manca de cap previsió respecte de compensa-
cions econòmiques a favor dels titulars de drets subjec-
tius afectats per la prohibició de determinades activitats 
amb animals que estableix la norma esmentada.

– Situació financera de la Generalitat de Catalunya: dè-
ficit equivalent al 3,9% del PIB, deute acumulat proper 
als 40.000 milions d’euros (20 % PIB), dèficit fiscal cal-
culat en 16.735 milions d’euros durant l’exercici del 2005 
(d’acord amb les conclusions del document «Resultats de 
la balança fiscal de Catalunya amb l’administració cen-
tral 2002-2005», de data 9 de juliol del 2008, elaborat 
pel «Grup de treball per a l’actualització de la balança 
fiscal de Catalunya», nomenat pel Conseller d’Economia 
i Finances), i que algunes estimacions situen per damunt 
del 10% del PIB (més dels 20.000 milions d’euros) en els 
últims exercicis.

Exposició de motius

L’aprovació de la Llei 28/2010, del 3 d’agost, de modifica-
ció de l’article 6 del Text refós de la llei de protecció dels 
animals, aprovat pel decret legislatiu 2/2008, va significar 
una fita cabdal en la lluita a favor dels drets dels animals a 
nivell internacional. La prohibició de les corrides de toros 
a Catalunya connecta amb la sensibilitat majoritària de 
la societat catalana, cada cop més sensibilitzada contra 
el maltractament als animals, com ho demostra el fet que 
la llei fos aprovada gràcies a una Iniciativa Legislativa 
Popular signada per més de 180.000 ciutadans.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un codi de bones pràctiques administra-
tives
Tram. 250-00439/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15504)i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre els preus dels 
productes venuts als economats dels cen-
tres penitenciaris
Tram. 250-00440/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la senyalització 
de Badia del Vallès (Vallès Occidental) a les 
sortides i als carrils de desacceleració de la 
carretera C-58
Tram. 250-00441/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15504)i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la redacció del 
Pla director urbanístic de les infraestructu-
res de transport a la comarca del Maresme
Tram. 250-00438/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.
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Proposta de resolució sobre les actuacions 
per a evitar el tancament o la deslocalització 
d’Ossa Motor i sobre les mesures de suport 
al sector de la motocicleta
Tram. 250-00445/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15504).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la matriculació 
dels alumnes de l’escola d’Olesa de Bones-
valls (Alt Penedès) a l’institut de Vilafranca 
del Penedès (Alt Penedès) i al SES de Be-
gues (Baix Llobregat)
Tram. 250-00446/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels drets de les famílies que han preins-
crit els seus fills a l’institut Mediterrània del 
Masnou (Maresme)
Tram. 250-00447/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15504)i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre el reallotjament 
de les famílies afectades per la reforma del 
barri de la Catalana, de Sant Adrià de Besòs 
(Barcelonès)
Tram. 250-00442/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció del nou edifici de l’Es-
cola Marta Mata del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 250-00443/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de la 
Cerdanya
Tram. 250-00451/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Pa-
llars Jussà - Pallars Sobirà
Tram. 250-00452/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre les obres d’inici 
de les obres de construcció de l’Escola No-
va de Cervelló (Baix Llobregat)
Tram. 250-00448/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15504)i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Alt Urgell
Tram. 250-00449/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Al-
ta Ribagorça
Tram. 250-00450/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Empordà
Tram. 250-00457/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Empordà
Tram. 250-00458/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Gi-
ronès - Pla de l’Estany - Selva Interior
Tram. 250-00459/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Camp
Tram. 250-00454/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Penedès
Tram. 250-00455/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Tarragonès
Tram. 250-00456/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut d’Osona
Tram. 250-00463/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Garraf
Tram. 250-00465/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
Lleida
Tram. 250-00460/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Ba-
ges - Solsonès
Tram. 250-00461/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Berguedà
Tram. 250-00462/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt 
Maresme i la Selva Marítima
Tram. 250-00469/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Llobregat
Tram. 250-00470/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Llobregat Litoral
Tram. 250-00471/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Anoia
Tram. 250-00466/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Maresme
Tram. 250-00467/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Barcelonès
Tram. 250-00468/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.
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Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Va-
llès Oriental Sector Central
Tram. 250-00475/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Va-
llès Occidental Est
Tram. 250-00476/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatòria 
urgent del Govern Territorial de Salut del Va-
llès Occidental Oest
Tram. 250-00477/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Llobregat Nord
Tram. 250-00472/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Montseny
Tram. 250-00473/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Vallès
Tram. 250-00474/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.
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Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Baix Ebre
Tram. 250-00481/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Montsià
Tram. 250-00482/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
la Garrotxa
Tram. 250-00478/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut del 
Ripollès
Tram. 250-00479/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre la convocatò-
ria urgent del Govern Territorial de Salut de 
l’Altebrat
Tram. 250-00480/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.
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Proposta de resolució sobre la inclusió als 
pressupostos del 2011 d’una dotació per al 
compliment del Pla de millora hidràulica i 
ambiental al riu Tenes
Tram. 250-00488/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la normativa d’estalvi i eficiència energè-
tica en els edificis
Tram. 250-00489/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15504) i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre l’ús de com-
bustibles renovables alternatius i sobre la 
substitució progressiva de les centrals tèr-
miques convencionals per les de cicle com-
binat
Tram. 250-00490/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15504) i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la dotació pressupostària a l’Agència Ca-
talana de l’Aigua per a dur a terme actuaci-
ons de correcció hidrològica al riu Tenes
Tram. 250-00485/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.
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Proposta de resolució sobre la inclusió en 
el pressupost del 2011 d’una partida pres-
supostària per a l’execució de les obres del 
nou centre d’atenció primària de la Mina, a 
Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
Tram. 250-00494/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15504) i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla específic de foment del transport 
públic
Tram. 250-00491/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla d’estalvi i eficiència energètica
Tram. 250-00492/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15504) i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15504) i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.



11 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 106

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 30

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre l’establiment 
d’un conveni entre el Consell de Seguretat 
Nuclear i la Generalitat per a revisar els crite-
ris d’autorització d’explotació de les centrals 
nuclears i sobre el traspàs dels fons per re-
sidus radioactius que es paguen a ENRESA
Tram. 250-00501/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15504) i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’una llei de declaració del parc natural de 
la conca lacustre de Banyoles (Pla de l’Es-
tany)
Tram. 250-00497/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
del conveni signat amb l’Agència de Residus 
de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera (Vallès Oriental) per al tan-
cament del dipòsit controlat de residus de 
les Valls
Tram. 250-00498/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’horari d’atenció del centre d’atenció primà-
ria de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
Tram. 250-00499/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15504) i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 15504) i 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15513).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 07.07.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 06.07.2011.
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Proposta de resolució sobre la inclusió en 
l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió de 
la valoració de l’actuació del Departament 
d’Interior, del Cos de Mossos d’Esquadra i 
del moviment del 15-M
Tram. 250-00547/09

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

Reg. 15078 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

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 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Durant els mesos de maig i juny el Departament d’Inte-
rior ha dirigit diverses operacions policials àmpliament 
qüestionades per amplis sectors de la societat. Aquestes 
actuacions poden afectar la necessària valoració positi-
va que una societat democràtica ha de tenir de la seva 
policia. El més preocupant és però que el Conseller 
d’Interior creu que aquests dispositius policials han es-
tat positius i estan fent augmentar la consideració social 
dels Mossos d’Esquadra. Cal doncs disposar de dades 
científiques per calibrar el suport o el rebuig que aques-
tes actuacions del Departament d’Interior han provocat 
en la societat catalana, així com per saber quina consi-
deració té el denominat moviment del 15-M en l’opinió 
pública. Aquestes dades són imprescindibles per defi-
nir una política de seguretat adaptada als moments que 
estem vivint. D’altra banda, existeix un precedent ben 
recent, en que el Parlament de Catalunya, ha aprovat 
amb el vot favorable del grup parlamentari que dona 
suport al govern, que el Centre d’Estudis d’Opinió de 
la Generalitat avaluï dins les enquestes que realitza pe-
riòdicament, el suport de la societat a un tema d’actua-
litat com és la possible independència de Catalunya. Per 
això seria convenient i possible que el Centre d’Estudis 
d’Opinió pugui incloure en la seva propera enquesta, els 
temes aquí citats.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern que realitzi les gestions 
necessàries perquè el Centre d’Estudis d’Opinió de la 
Generalitat inclogui en la seva propera enquesta ordinà-
ria l’avaluació que fa la societat catalana sobre l’actuació 
del Departament d’Interior els dies 27 de maig i 15 de 
juny, sobre l’efecte que aquestes actuacions poden haver 
tingut en la consideració social del Cos de Mossos d’Es-
quadra, i sobre la consideració que mereix a la societat 

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un 
procés de diàleg amb els grups parlamen-
taris i els agents socials per a consensuar la 
política de seguretat
Tram. 250-00546/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15077 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

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 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

Durant els mesos de maig i juny han tingut lloc diversos 
fets preocupants en matèria de seguretat, en especial els 
dies 27 de maig i 15 de juny a Barcelona. L’actuació del 
Departament d’Interior ha estat àmpliament qüestiona-
da. D’altra banda, la crisi econòmica que viu el país i les 
retallades anunciades en diversos serveis públics, estan 
provocant un augment de les tensions socials. En mo-
ments com aquests, cal que el Govern defugi la idea de 
que tot es pot resoldre aplicant exclusivament la ma dura 
en matèria policial. Les tensions socials poden anar en 
augment els propers mesos i cal que el Govern impulsi 
el diàleg social i defineixi una política de seguretat con-
sensuada amb els grups de l’oposició i els agents socials. 
Per això seria imprescindible que el President de la Ge-
neralitat faci un gest per impulsar aquest imprescindible 
diàleg.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta al Govern a impulsar un procés de 
diàleg, liderat pel President de la Generalitat, amb tots 
els grups parlamentaris i amb els agents i moviments so-
cials per definir una política de seguretat consensuada 
i pensada per uns moments en que la crisi econòmica 
accentua les tensions i les mobilitzacions socials.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 



11 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 106

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 33

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Con-
sell de Governs Locals
Tram. 250-00549/09

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

Reg. 15142 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

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 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Institucionals.

Exposició de motius

El Consell de Governs Locals és un òrgan previst a l’ar-
ticle 85 de l’Estatut d’autonomia que el defineix com 
l’òrgan de representació de municipis i vegueries en les 
institucions de la Generalitat.

La Llei 12/2010 de 19 de maig, del Consell de Governs 
Locals, en defineix la composició, organització, finança-
ment i funcions.

La disposició final estableix que el Consell s’ha de cons-
tituir en el període màxim de sis mesos desprès que ha-
gin tingut lloc les eleccions municipals i que el conse-
ller o consellera del departament competent en matèria 
d’administració local convoca la primera reunió cons-
titutiva.

Les eleccions local varen tenir lloc el 22 de maig i el 
període de constituir el Consell acaba doncs el 22 de 
novembre. Havent transcorregut ja més d’un mes de les 
eleccions locals i tenint present que les diputacions pro-
vincials es constitueixen el 15 de juliol, seria convenient 
convocar de forma immediata el Consell de Governs 
Locals per tal que puguin començar a exercir les desta-
cades tasques que l’Estatut i la Llei 12/2010 hi conferei-
xen, sense esgotar el termini de sis mesos.

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) A donar compliment a allò que disposen els punts 1, 
2 i 3 de la Disposició final de la Llei 12/201, del 19 de 
maig, del Consell de Governs Local, per tal que el Con-
sell pugui celebrar la seva primera sessió constitutiva al 
més aviat possible.

b) A donar compliment a allò que disposa el punt 4 de la 
Disposició final de la Llei del Consell de Governs Locals 
per tal que aquest disposi dels mitjans materials i per-

catalana el denominat moviment del 15-M i les seves re-
ivindicacions.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el nomenament 
d’un secretari o secretària de Seguretat del 
Departament d’Interior
Tram. 250-00548/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15079 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

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 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El Departament d’Interior ha estat protagonista en les 
darreres setmanes d’actuacions polèmiques i el Conse-
ller d’Interior ha estat objecte de nombroses crítiques, no 
tan sols dels grups de l’oposició sinó també de entitats, 
diversos sectors socials i mitjans de comunicació. Arran 
de l’anomenat «Cas Crespo», el Conseller d’Interior va 
passar de considerar imprescindible nomenar aquest càr-
rec a opinar que no calia cobrir-lo després de la renúncia, 
mai aclarida, del senyor Xavier Crespo. Com a conse-
qüència d’aquest fet, l’estructura política del Departa-
ment pel que fa a la direcció dels Mossos d’Esquadra es 
redueix al mateix Conseller, Felip Puig, i al Director Ge-
neral de la Policia, Manel Prat, tots dos sense cap tipus 
d’experiència en seguretat. Atès que el Conseller Felip 
Puig ha manifestat la seva decisió de no dimitir i que el 
President de la Generalitat sembla que no pensar decidir 
el seu cessament, seria aconsellable que el Govern no-
meni un Secretari de Seguretat, amb experiència profes-
sional en el camp de la seguretat.

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 nomenar un 
Secretari de Seguretat dins l’estructura del Departament 
d’Interior.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Fascicle segon
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una solució que caldria tenir-ho en compte en els pres-
supostos.

Atès què en el projecte de Pressupostos per al 2011 a 
l’annex d’inversions reals no apareix cap partida destina-
da a l’ampliació i /o construcció del nou centre CEIP Te-
resa Godes i Domènech del Montmell i tenint en compte 
la situació exposada.

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

Proposta de resolució

Insta el Govern a iniciar els tràmits per tal de començar 
les obres d’ampliació i reforma del CEIP Teresa Godes 
i Domènech o la construcció d’un nou centre, en el cas 
què per raons tècniques no sigui possible l’ampliació.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputada del GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’estació depuradora d’aigües residuals 
de Cantallops, a Avinyonet del Penedès (Alt 
Penedès)
Tram. 250-00551/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15247 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Roberto Edgardo La-
bandera Ganachipi, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, 
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El sanejament del nucli de Cantallops està planificat en 
el PSARU 2005 dins de l’actuació amb el codi ID: 11147 
EDAR i col·lectors de Cantallops Sud, als termes muni-
cipals d’Avinyonet i Subirats.

El pressupost del Govern de la Generalitat per l’any 2011 
no inclou encara la previsió de construcció d’aquesta 
obra i l’anunci de la retallada econòmica en el contrac-
te programa de l’Agència Catalana de l’Aigua preocupa 
tant a l’administració local com als veïns i empresaris 
del municipi afectats pel retard en l’execució de l’obra.

El Grup Parlamentari Socialista considera que la citada 
intervenció es fa imprescindible per la millora de la qua-
litat ambiental i la competitivitat econòmica del nucli de 
Cantallops i del conjunt del municipi d’Avinyonet.

sonals necessaris per a iniciar les seves activitats al cap 
d’un mes de la primera sessió constitutiva.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre les obres d’am-
pliació i de reforma de l’Escola Teresa Go-
des i Domènech, del Montmell (Baix Pene-
dès)
Tram. 250-00550/09

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

Reg. 15143 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

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 proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

El CEIP Teresa Godes i Domènech pertany a la ZER El 
Montmell, situada a cavall entre les comarques del Baix 
Penedès i l’Alt Camp. La ZER està formada per un to-
tal de tres escoles: CEIP Les Comes de Rodonyà i CEIP 
Bernardí Tolrà de Vila-rodona i CEIP Teresa Godes i 
Domènech.

Atès el creixement del municipi en els darrers anys, per 
l’increment de les urbanitzacions, l’escola ha passat de 
tenir 29 nens i nenes el curs 2000-2001 a tenir-ne 113 al 
curs actual. El curs vinent ja hi ha matriculats 17 infants 
per començar a P3, i el centre no disposa de més espais 
per acollir un possible increment de matrícula.

El pati es va veure reduït quan es va col·locar un mòdul 
per ampliar l’espai i en l’actualitat l’alumnat no poden ni 
jugar a la pilota per manca d’espai.

No hi ha biblioteca ni cap aula per fer educació física 
o psicomotricitat, i l’ajuntament cedeix una sala del po-
ble, però això suposa un desplaçament, amb les conse-
qüents dificultats organitzatives, el mateix succeeix amb 
el menjador escolar que es troba fora del recinte per falta 
d’espai. Tampoc es disposa d’aula de reunions pels pro-
fessors.

El Passat dia 11 d’abril en la reunió mantinguda amb la 
directora territorial d’Ensenyament del Camp de Tarra-
gona, Sra. M. Ángeles González, a la qual van assistir la 
direcció de l’escola, l’alcaldessa del municipi, regidors 
d’aquest i l’AMPA, aquesta es va comprometre a donar 
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Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Promoure un homenatge institucional a Jaume Curbet.

2. Estudiar possibles fórmules de reconeixement perma-
nent com podrien ser la creació d’un premi amb el seu 
nom o posar el seu nom a alguna de les dependències 
(sala d’actes, biblioteca) de l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya o del Complex central del Cos dels 
Mossos d’Esquadra.

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Jau-
me Bosch Mestres, diputat del GP d’ICV-EUiA; Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista; Joaquim Na-
dal Farreras, president del GP Socialista 

Proposta de resolució sobre l’adopció de 
mesures per a mantenir la base operativa de 
la companyia Ryanair a l’aeroport de Reus
Tram. 250-00553/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15263 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat, Juan Bertomeu Bertomeu, diputat, Alícia 
Alegret i Martí, diputada, Josep Llobet Navarro, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La continuïtat de la companyia aèria Ryanair a l’aeroport 
de Reus (Baix Camp) està a l’aire. Segons les informa-
cions que la pròpia companyia ha fet públiques després 
d’aquest estiu deixarà d’operar des d’aquest aeroport, 
vuit anys després del seu primer vol entre Reus i Lon-
dres.

L’establiment de Ryanair a l’aeroport de Reus va ser 
possible gràcies a la firma d’un conveni, conegut com 
a «Pacte de la Boella», entre la pròpia Generalitat, els 
principals actors de la demarcació y la companyia aèria. 
El conveni va suposar assegurar la presència de Ryanair 
a l’aeroport de la capital del Baix Camp amb una base 
operativa fins 2013 i un mínim de 28 destinacions durant 
l’època estival.

Tot i ser un dels centres d’operacions més importants de 
la companyia al nostres país, i representar un important 
factor de creixement i desenvolupament econòmic, des-
prés de l’aterratge a l’aeroport de El Prat, la continuïtat a 
Reus no està garantida. La desaparició de Ryanair tindrà 
un important impacte en el desenvolupament de les co-

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 dur a terme, de manera immediata, la construcció 
de l’EDAR del nucli de Cantallops (i dels col·lectors cor-
responents a Cantallops sud) d’Avinyonet del Penedès.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, i Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’organització 
d’un homenatge institucional a Jaume Cur-
bet
Tram. 250-00552/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
i Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15262 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Jaume Bosch 
Mestre, diputat del GP d’Iniciativa per Catalunya Verds 
- Esquerra Unida i Alternativa, Joaquim Nadal Farreras, 
president del GP Socialista d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El passat mes de maig va morir a Girona, Jaume Curbet 
i Hereu. Jaume Curbet fou un gran expert en matèria de 
seguretat i autor de nombroses publicacions sobre aquest 
tema, la darrera de les quals publicada aquest mateix any 
«Un món insegur». Curbet va contribuir de forma de-
cisiva als anys vuitanta a definir i a impulsar el model 
de policia de Catalunya, tant des de la seva tasca com 
a assessor del Departament de Governació com des de 
la publicació de les primeres obres editades per la Ge-
neralitat dedicades a perfilar el nou model de seguretat: 
«L’Ètica de la Policia» (1983), «Democràcia i Policia» 
(1983) i «La Policia del Quebec: un model per Catalu-
nya» (1987). És impossible entendre el desenvolupament 
del Cos dels Mossos d’Esquadra i la progressiva assump-
ció de competències en matèria de seguretat per part de 
la Generalitat sense la contribució fonamental de Jaume 
Curbet.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i el Grup 
Parlamentari Socialista presentant la següent: 
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mercials d’Europa amb el consegüent impacte econòmic 
i de pèrdua de llocs de treball per al Camp de Tarragona.

La companyia trenca amb aquesta decisió l’acord sig-
nat amb el Govern de la Generalitat el 2010 amb el qual 
es comprometia fins l’any 2013. La companyia s’havia 
compromès a transportar 1,3 milions de passatgers amb 
origen o destinació a la capital del Baix Camp i a al resta 
del territori aquest any 2011, però amb la reducció de 
l’oferta es preveu tancar l’any amb 800.000 passatgers.

La presència de Ryanair va permetre una fase de fort im-
puls de l’aeroport tarragoní i la seva presència ha generat 
un impacte econòmic valorat en 500 milions d’euros des 
dels inicis de les operacions l’any 2003.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista conside-
ra urgent i prioritària una gestió ferma del Govern de la 
Generalitat per tal de frenar el tancament de les rutes de 
la companyia i per diversificar l’oferta de vols mitjançant 
acords amb d’altres companyies.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Requerir a la companyia Ryanair el compliment efec-
tiu de l’acord signat l’any 2010 per operar des de l’aero-
port de Reus, amb els compromisos plantejats.

2. Redactar i posar en marxa, amb urgència, un pla de 
captació de noves rutes aèries amb noves companyies 
que puguin operar des de l’aeroport de Reus, de forma 
consensuada amb les administracions locals i els sectors 
econòmics afectats i/o interessats.

3. Presentar el citat pla, un cop confeccionat, al Parla-
ment de Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Xavier 
Sabaté i Ibarz, portaveu adjunt del GP SOC; Roberto La-
bandera Ganachipi, diputat del GP SOC, i Núria Segú 
Ferré, diputada del GP SOC 

Proposta de resolució sobre la participació 
del Parlament de Catalunya en els proces-
sos informatius i de consulta de la Unió Eu-
ropea
Tram. 250-00556/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 15302 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Laia Ortiz Castell-

marques de Tarragona i, especialment, la Costa Daurada 
que és un centre turístic de Catalunya.

No és la primera vegada que Ryanair anuncia que deixa 
d’operar en alguna de les bases que té a Catalunya. La 
companyia també va anunciar que deixaria l’aeroport de 
Girona, però després de negociacions amb la Generalitat 
va reconsiderar la seva decisió i en aquests moment s’es-
tà renegociant la presència de Ryanair a Girona.

En aquest mateix sentit es podria actuar davant l’anun-
ci de deixar l’aeroport de Reus per tal de contribuir al 
desenvolupament i el manteniment de l’activitat turística 
cabdal per la zona i per Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre 
les mesures necessàries i les accions oportunes amb la 
companyia aèria Ryanair amb l’objectiu que mantingui 
la seva base operativa a l’aeroport de Reus (Baix Camp).

Palau del Parlament, 29 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Juan Berto-
meu Bertomeu, diputat del GP del PPC; Alícia Alegret i 
Martí, diputada del GP del PPC, i Josep Llobet Navarro, 
diputat del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el requeriment 
a Ryanair perquè compleixi l’acord per a 
operar des de l’aeroport de Reus i sobre la 
posada en marxa d’un pla de captació de 
rutes aèries
Tram. 250-00555/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15283 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Xavier Sabaté i Ibarz, 
portaveu adjunt, Josep M. Sabaté Guasch, Roberto La-
bandera Ganachipi, diputats, Núria Segú Ferré, diputada 
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

El passat dimecres 29 de juny, el vicepresident de la 
Companyia Ryanair va anunciar el tancament de les ope-
racions comercials de la companyia a l’aeroport de Reus 
a partir del 30 d’octubre d’enguany.

Aquesta decisió significa la pèrdua de 28 rutes de conne-
xió aèria entre el citat aeroport i diversos aeroports co-
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Parlaments Nacionals, que han de tenir la seva necessà-
ria projecció per fer-ne partícips als parlaments de les 
regions amb poder legislatiu, com Catalunya, en tot allò 
que afecti a llurs competències.

És de destacar en aquest sentit que les institucions de 
la Unió Europea està dotada de mecanismes de consul-
ta institucional com la elaboració d’informes –«llibres 
verds», «llibre blancs»–, consultes institucionals per la 
preparació de decisions i formulació de directives, regla-
ments i polítiques comunitàries.

De tot plegat en resulta la necessitat d’establir mecanis-
mes de presa de coneixement, debat i posicionament de 
la Generalitat de Catalunya, inclòs el Parlament de Ca-
talunya, en tots els processos d’informació i consulta de 
la Unió europea així com davant els grans temes de la 
política europea.

Proposta de resolució

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

1. Facilitar i donar suport al Parlament de Catalunya 
per tal que pugui tenir coneixement, de forma efectiva, 
immediata i sistemàtica de tots els processos de infor-
mació pública o consulta institucional que promoguin la 
Comissió europea i d’altres institucions de la Unió Euro-
pea, facilitant els antecedents, documents i els informes 
que prepari el mateix govern, de forma que el Parlament 
pugui posicionar-se, quan ho consideri convenient, per 
mitjà del procediment que aquest determini.

2. Promoure la celebració d’un debat anual al Parlament 
de Catalunya, en que el govern informi sobre els aspec-
tes més rellevants del programa d’actuació de la Unió 
Europea, de l’aplicació de les polítiques europees i la 
participació de Catalunya en la seva formació i execució.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu; Salvador Milà Solsona; 
diputat del GP d’ICV-EUiA; Laia Ortiz Castellví, dipu-
tada del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’activitat i les connexions de l’aeroport 
de Girona - Costa Brava
Tram. 250-00557/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 15316 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Josep Llobet Na-
varro, diputat, M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada, 
Santi Rodríguez Serra, diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que es-
tableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parla-
ment, presenten la proposta de resolució següent per tal 

ví, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció sobre la participació del Parlament de Catalunya en 
els processos informatius i de consulta de la Unió Eu-
ropea per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

Atès que el Tractat de Lisboa de reforma dels tractats 
de la Unió Europea i la seva refosa en el Tractat sobre el 
Funcionament de la Unió, incorpora entre els seus pro-
tocols normatius un de relatiu al paper dels Parlaments 
Nacionals dins la UE (protocol núm. 1) i un altre (proto-
col núm. 2) que fa referència a l’aplicació dels principis 
de subsidiarietat i proporcionalitat, que venen a reconèi-
xer i donar contingut pràctic al dret dels Parlaments dels 
Estats membres, i els parlaments de regions europees 
amb poders legislatius, com és el cas de Catalunya a par-
ticipar en l’entramat institucional de la UE, tant en els 
aspectes de Procés Legislatiu i d’Adopció d’altres Deci-
sions d’Importància, com de Debat i Control de l’acció 
de la UE com, en fi, en l’Execució de les disposicions 
legislatives comunitàries.

Atès que l’article 188 del vigent Estatut d’autonomia de 
Catalunya ja es refereix a la Participació en el control 
dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitat, dis-
posant que «El Parlament participa en els procediments 
de control dels principis de subsidiarietat i de proporcio-
nalitat que estableixi el dret de la Unió» i en l’article 186, 
4, del mateix Estatut, s’estableix que «L’Estat ha d’in-
formar la Generalitat de manera completa i actualitzada 
sobre les iniciatives i les propostes presentades davant la 
Unió Europea. El Govern de la Generalitat i el Parlament 
de Catalunya han de dirigir al Govern de l’Estat i a les 
Corts Generals, segons que correspongui, les observaci-
ons i les propostes que estimin pertinents sobre les dites 
iniciatives i propostes.»

Atès que el mateix Estatut d’autonomia de Catalunya 
determina en el seu article 186 sobre Participació en la 
formació de les posicions de l’Estat, que: 

1. La Generalitat participa en la formació de les posi-
cions de l’Estat davant la Unió Europea, especialment 
davant el Consell de Ministres, en els afers relatius a les 
competències o als interessos de Catalunya, en els ter-
mes que estableixen aquest Estatut i la legislació sobre 
aquesta matèria.

2. La Generalitat ha de participar de manera bilateral en 
la formació de les posicions de l’Estat en els afers euro-
peus que l’afecten exclusivament. En els altres casos, la 
participació es fa en el marc dels procediments multila-
terals que s’estableixin.

Atès que, si bé és cert, que el Parlament de Catalunya ja 
disposa d’un mecanisme per formular al·legacions i po-
sicionar-se en els procediments de consulta regulars de 
control dels principis de subsidiarietat i de proporciona-
litat, que es venen aplicant a partir de les comunicacions 
que es reben del Parlament espanyol, el cert és que els 
referits Protols preveuen d’altres mecanismes d’informa-
ció, consulta, control i emissió d’opinió per part dels dits 
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Proposta de resolució sobre l’augment del 
nombre de cursos de formació ocupacional 
del Servei d’Ocupació de Catalunya

Tram. 250-00558/09

Presentació

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 15317 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Santi Rodríguez Serra, diputat del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Un dels instruments que els serveis públics d’ocupació 
posa a disposició dels ciutadans que es troben en a l’atur 
és la realització de cursos de formació i reciclatge que te-
nen com a objectiu millorar la posició dels aturats envers 
les ofertes de treball existents a través de l’aprenentatge, 
el reciclatge i l’adquisició de noves competències profes-
sionals.

La realització d’aquests cursos representa una motivació 
per les persones que es troben a l’atur i més encara, per 
aquells aturats de llarga durada, però ara a més, s’han 
convertit en obligatoris per aquelles persones en situació 
d’atur que vulguin ser beneficiaries del subsidi de 400 
euros al mes i a la que tenen dret quan la prestació prin-
cipal ha finalitzat.

L’oferta formativa del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) és molt limitada, no existeixen ni un ampli ven-
tall de cursos de d’aspectes i temàtiques diverses, ni tam-
poc un número suficient en atenció al elevat número de 
persones que la crisi econòmica ha portat a l’atur.

A Catalunya hi ha, segons les darreres dades d’atur re-
gistrat, hi ha 595.342 persones inscrites a les oficines del 
SOC, però el número de cursos és manifestament inferi-
or. Posem un exemple, segon el web del SOC actualment 
només hi ha 311 cursos de formació ocupacional per a 
persones a l’atur, d’aquests només 36 es poden fer a Llei-
da, 20 a Girona, 18 a Tarragona i 237 a Barcelona.

Tot i que el Govern de la Generalitat a través del De-
partament d’Empresa i Ocupació va manifestar la seva 
voluntat d’incrementar el número de cursos de formació 
per aturats, la situació actual manifesta una clara insufi-
ciència. És urgent una millora del nombre de cursos així 
com també adaptar l’oferta formativa a les necessitats 
del mercat laboral, ja que només d’aquesta forma la rea-
lització d’aquests cursos representaran una millora en les 
aptituds i formació dels aturats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat.

Exposició de motius

La companyia de baix preu, Ryanair ha anunciat la seva 
marxa de l’aeroport de Reus (Baix Camp) i encara es 
troba en fase de negociació el seu futur a l’aeroport de 
Girona - Costa Brava.

Des de l’anunci de supressió de rutes a l’aeroport de Gi-
rona, els efectes ja s’han deixat notar en el sector turístic 
Gironí. Aquest fet preocupa enormement a les comar-
ques gironines i al sector empresarial de la zona que ve-
uen empitjorar la situació actual. Tot i els esforços de 
la Generalitat perquè Ryanair mantingui el número de 
vols a l’aeroport de Girona - Costa Brava, sembla que 
la companyia està disposada a anar disminuint la seva 
presència a Girona, alhora que incrementa la seva quota 
de mercat a l’aeroport de El Prat.

La continuïtat de l’activitat a aquest aeroport, com el 
manteniment de la base operativa de Ryanair a l’aeroport 
de Reus, segons ha fet saber la pròpia companyia és una 
qüestió econòmica, per això el Govern està renegociant 
les condicions. Els contactes entre el Govern i la compa-
nyia no estan donant tant bons resultats com tots espera-
ríem, ja que les pretensions de Ryanair són difícilment 
assumibles per l’administració autonòmica en l’actual 
context econòmic, tot i que, per una altra part, ajuda al 
sosteniment d’una altra companyia aèria.

El manteniment de l’activitat a l’aeroport de Girona es 
vital pel desenvolupament de l’activitat econòmica de les 
comarques gironines. És per això que cal un nou esforç 
per tal del Govern de la Generalitat incideixi a la compa-
nyia Ryanair perquè no disminueixi la seva activitat en 
aquest aeroport, i perquè el volum de connexions i vols 
augmenti a nivells anteriors a l’establiment de la compa-
nyia a l’aeroport de El Prat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a prendre les mesures necessàries i les accions opor-
tunes amb la companyia aèria Ryanair, o altres opcions, 
amb l’objectiu de mantenir l’activitat i les connexions de 
l’aeroport de Girona - Costa Brava (Gironès).

Palau del Parlament, 30 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Josep Llobet Na-
varro, diputat; M. Dolors Montserrat i Culleré, diputada, 
i Santi Rodríguez Serra, diputat del GP del PPC
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir el servei de mediació intercultural a 
l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida (Segrià).

Palau del Parlament, 28 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Ma-
risa Xandri Pujol, diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la incorporació 
dels trajectes dels trens Avant al programa 
de fidelització Renfe Tempo i sobre l’ampli-
ació de la vigència dels abonaments per a 
aquests trajectes
Tram. 250-00560/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 15319 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, M. Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

La companyia Renfe te establert un programa de fidelit-
zació als seus usuaris de les línies de l’AVE, anomenat 
Renfe Tempo. D’aquest programa no es poden beneficar 
els usuaris de mitja o llarga distància, especialment els 
usuaris dels trens Avant, entre els quals hi ha molts vi-
atgers que fan servir les línies que uneixen Lleida i Tar-
ragona amb Barcelona i en el futur, també amb Girona.

Tanmateix, els usuaris fidels i habituals del servei Avant 
poden adquirir abonaments que s’han d’utilitzar en 30 
dies. L’ampliació d’aquest termini, representaria una 
gran comoditat i avantatge pels usuaris habituals dels 
trens Avant, especialment els que uneixen les capitals 
catalanes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a reclamar al Govern de l’Estat i a l’empresa Renfe: 

1. La incorporació al programa de fidelització Renfe 
Tempo de tots aquells trajectes realitzats en les línies 
Avant.

2. L’ampliació de la vigència dels abonaments de tra-
jectes amb servei Avant de 30 a 60 dies, especialment 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a incrementar el nombre de cursos de formació 
ocupacional que es presta a través del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya, tot adaptant l’oferta formativa a les 
necessitats del mercat laboral i augmentant l’existència 
d’aquests cursos a les províncies amb una menor oferta.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, diputada, i Santi Rodríguez Serra, diputat del 
GP del PPC

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei de mediació intercultural a l’Hos-
pital Universitari Arnau de Vilanova, de Llei-
da (Segrià)
Tram. 250-00559/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 15318 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Eva García Rodríguez, diputada, Ma-
risa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Davant l’augment de pacients immigrants, amb orígens 
culturals diversos i provinents de països amb sistemes 
sanitaris diferent, l’Hospital Arnau de Vilanova de Llei-
da (Segrià) va decidir posar en marxa l’any 2005 un ser-
vei de mediadores intercultural amb l’objectiu de dur a 
terme funcions de traducció i acollida a estrangers usua-
ris dels serveis sanitaris del centre hospitalari.

Des de fa sis anys, tres persones presten aquestes fun-
cions de traducció i acollida, estant cadascuna d’elles 
especialitzades en un tipus de pacient estranger segons 
el seu origen per tal de donar una resposta adient a les 
necessitats de cada persona.

Aquest servei ha estat una mesura encertada de l’Hospi-
tal Arnau de Vilanova i ha representat un autèntic èxit. 
Altres centres sanitaris, principalment centres d’atenció 
primària, de la regió sanitària de ponent compten amb 
aquest tipus de servei. Les dades de utilització d’aquest 
servei a l’Arnau de Vilanova avalen l’èxit, l’any 2008 es 
van realitzar més de 4.000 mediacions. Tot i així s’ha 
acordat suprimir aquest servei d’aquest centre hospitala-
ri de referència a les comarques de Lleida.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 
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un local que va ser construït i sufragat per la gent d’Al-
matret i que per condicionants de la història del nostre 
país va ser adscrit primer a l’Obra Sindical de Educación 
y Descanso i finalment traspassat a la Generalitat enlloc 
de quedar en mans del propi municipi.

El Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de Patrimoni de la Gene-
ralitat de Catalunya preveu la cessió gratuïta de domini 
de béns patrimonials de la Generalitat a favor d’altres 
administracions per utilitzar-los per a fins d’utilitat pú-
blica.

L’any 2007, els Serveis Territorials a Lleida del Depar-
tament de Treball van informar favorablement la petició 
realitzada per l’Ajuntament d’Almatret per renovar la ces-
sió gratuïta del domini de l’immoble del carrer Sortetes, 
15, d’Almatret (Segrià), però fins el moment aquesta ces-
sió no s’ha concretat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a traspassar la titularitat de l’immoble anomenat 
Llar del Productor o Llar del Poble del carrer Sortetes, 
15, d’Almatret (Segrià) a l’ajuntament d’aquesta localitat 
o alternativament a cedir-ne el domini gratuïtament amb 
caràcter indefinit.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Dolors López 
Aguilar, diputada, i Marisa Xandri Pujol, diputada del 
GP del PPC

Proposta de resolució sobre els serveis 
d’urgències d’atenció primària
Tram. 250-00562/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 15357 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Cas-
telló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre els serveis 
d’urgències d’atenció primària, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Servei Català de la Salut està comunicant la limitació 
imminent dels serveis d’urgències d’atenció primària en 
diverses comarques. Aquesta mesura, a més de molèsties 
i desigualtat d’oportunitats per als usuaris i una davalla-

en les línies que uneixen Lleida i Tarragona amb Bar-
celona.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher M. Dolors Montserrat i Culleré
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el traspàs de la 
titularitat de la Llar del Productor a l’Ajunta-
ment d’Almatret (Segrià)
Tram. 250-00561/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 15320 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Dolors López 
Aguilar, diputada, Marisa Xandri Pujol, diputada del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Al municipi d’Almatret (Segrià), hi ha un local de titulari-
tat de la Generalitat de Catalunya conegut com a Llar del 
Productor o Llar del Poble. Aquest local va ser traspas-
sat a la Generalitat en virtut del Reial Decret 2688/1980, 
de 4 de desembre, sobre transferència a la Generalitat 
de Catalunya en matèria del Instituto Social del Tiempo 
Libre en el qual es transferien els seus mitjans humans i 
materials a Catalunya. Aquest local provenia de l’antiga 
Obra Sindical de Educación y Descanso. Aquest local va 
ser adscrit l’any 1981 a l’antic Departament de Treball.

Tot i que el local va ser construït amb l’esforç, el treball i 
les aportacions de la gent d’Almatret, en el marc del sis-
tema de representació sindical vertical y única existent 
en aquell moment a Espanya, la Llar del Productor es va 
adscriure originalment a l’Obra Sindical de Educación 
y Descanso. Des d’aquí, en la transició a la democràcia, 
es va adscriure a l’Instituto Social del Tiempo Libre i 
d’aquí va ser traspassat de l’Estat a la Generalitat.

L’any 1986 la Generalitat va cedir gratuïtament l’ús del 
local durant vint anys a l’Ajuntament d’Almatret. Durant 
aquest temps ha continuat realitzant les activitats soci-
als, culturals, recreatives i de lleure en benefici de la lo-
calitat.

Tots aquests anys, l’Ajuntament d’Almatret s’ha fet càrrec 
de les obres de manteniment i conservació de l’immoble, 
fent importants inversions econòmiques de condiciona-
ment que no han estat sufragades per la Generalitat, tot 
i ser la titular.

Des del venciment del termini de cessió del local, la Ge-
neralitat ha pretès que l’ajuntament aboni un lloguer per 
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de salut i representants del personal, d’usuaris i de veïns 
els canvis que pugui preveure el Departament de Salut.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre els serveis 
d’urgències del CAP Gavà-1
Tram. 250-00564/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 15359 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre els serveis d’ur-
gències del CAP Gavà-1, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Servei Català de la Salut ha comunicat que vol tan-
car el servei d’urgències continuades del CAP Gavà-1 a 
partir del 4 de juliol. Gavà té una població de 50.000 
habitants que, amb aquest tancament, es queden sense 
cap servei d’urgències continuades.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a mantenir el centre d’atenció continuada del CAP 
Gavà-1 i a valorar de manera immediata amb el consis-
tori, el govern territorial de salut i els representants del 
personal, dels usuaris i dels veïns els canvis que pugui 
preveure el Departament de Salut.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

da de la qualitat d’atenció, comportarà més despesa en 
transport sanitari, acomiadaments de personal eventual, 
recol·locacions de personal fix i interí, i col·lapses dels 
metges de família dels CAP i hospitals de referència.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir els centres d’atenció continuada dels 
equips d’atenció primària existents arreu de Catalunya i 
valorar cas per cas amb els consistoris, governs territo-
rials de salut i representants del personal, d’usuaris i de 
veïns respectius els canvis que pugui preveure el Depar-
tament de Salut.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011

Carme Capdevila i Palau Anna Simó i Castelló
Diputada del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre els serveis 
d’urgències del CAP Florida, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00563/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 15358 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i 
Palau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent sobre els serveis 
d’urgències del CAP Florida de l’Hospitalet de Llobre-
gat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut.

Exposició de motius

El Servei Català de la Salut està comunicant que vol tan-
car el centre d’urgències de la Florida de l’Hospitalet de 
Llobregat de dilluns a divendres a la nit. En principi el 
tancament d’aquest servei es limitaria a l’estiu, però tam-
bé està sobre la taula el tancament de caps de setmana i 
festius. El barri de la Florida té una gran pressió assis-
tencial.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a mantenir el centre d’atenció continuada del CAP 
de la Florida de l’Hospitalet de Llobregat i valorar de 
manera immediata amb el consistori, govern territorial 
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Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea.

Exposició de motius

Considerant que el govern autocràtic del Coronel Ga-
daffi ha perdut la seva legitimitat i d’acord amb la reso-
lució 1973 del Consell De Seguretat de l’ONU, que ha 
permès primer una intervenció de l’OTAN i finalment 
un ordre de cerca captura per crims contra la humanitat 
del Coronel Muammar al-Gaddafi i d’altres membres de 
la família i govern per part del TPI (Tribunal Penal In-
ternacional).

Les Nacions Unides prohibeixen viatjar a Gaddafi i 
aproven per unanimitat bloquejar-li els bens i el Grup de 
Contacte sobre Líbia– on hi participen 232 països– esta-
blirà un fons especial per proporcionar un suport econò-
mic al Consell Nacional de Líbia (CNL).

Atès que França ha liderat un procés de reconeixement 
diplomàtic i que ha portat a un posterior reconeixement 
per part dels països del Consell de Cooperació del Golf 
(CCG) i que d’altres estats de la UE de llarga i consolida-
da tradició democràtica com el Regne Unit, Alemanya o 
Italià han fet el mateix.

El CNL a Londres, i coincidint amb la celebració de la 
conferència internacional sobre Líbia el passat mes de 
març, va expressar els seus plans de facilitar una trans-
ició cap a la democràcia a Líbia tan bon punt Gaddafi 
abandoni el poder i per tal de satisfer les aspiracions del 
poble libi de viure en llibertat, amb un sistema democrà-
tic on regeixi l’Estat de Dret i on les llibertats fonaments 
estiguin garantides. També aspiren a una Líbia moderna, 
lliure i unida que es doti d’una Constitució que estableixi 
la separació dels poders legislatiu, executiu i judicial i 
on es celebrin eleccions lliures i justes parlamentàries i 
presidencials i que el futur Estat libi haurà de reconèixer 
la independència i la sobirania d’altres nacions, i alhora 
denunciar la violència i el terrorisme.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya proposa l’adopció dels se-
güents acords: 

1. El Parlament de Catalunya com a cambra parlamentà-
ria que sempre ha reconegut els drets del pobles a gaudir 
dels drets reconeguts per la Declaració Universal dels 
Drets Humans, la Carta de Nacions Unides i el dret in-
ternacional, expressa el seu suport i solidaritat al poble 
de Líbia, pel seu patiment i la seva fermesa en la conse-
cució d’assolir un futur de pau, llibertat i justícia.

2. El Parlament de Catalunya reconeix el (NTC) Consell 
Nacional Libi de Transició establert a Bengasi el 5 de 
març de 2011, sorgit de la voluntat popular i les aspiraci-
ons de llibertat del poble libi, en la seva resposta contra 
la dictadura del règim del coronel Gaddafi el passat 17 de 
febrer, com a únic interlocutor legítim i representatiu del 
poble libi fins que no es donin les condicions per a l’inici 
d’un procés democràtic, que permeti el poble libi escollir 
lliurement els seus representats.

Proposta de resolució sobre el tancament 
del dispensari de Gavà Mar, a Gavà (Baix 
Llobregat)
Tram. 250-00565/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 15360 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre el tancament 
del dispensari de Gavà Mar a Gavà (Baix Llobregat), per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Servei Català de la Salut ha comunicat que vol tancar 
el dispensari o centre de salut del barri de Gavà Mar a 
Gavà (Baix Llobregat) a partir del 4 de juliol. La barri-
ada té una població de 6.000 habitants i a més, durant 
l’estiu, atén també els usuaris de les platges de la zona 
que necessiten atenció.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir 
el dispensari de Gavà Mar amb el consistori, el govern 
territorial de salut i els representants del personal, dels 
usuaris i dels veïns els canvis que pugui preveure el De-
partament de Salut.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011

Anna Simó i Castelló Carme Capdevila i Palau
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment del Consell Nacional Libi de Transició 
com a interlocutor legítim i representatiu de 
Líbia i sobre l’establiment de relacions insti-
tucionals amb el dit Consell
Tram. 250-00566/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 15389 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu, Mireia Canals i Botines, 
diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
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Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 14599)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 104 del Reglamento de la Cámara, presenta 
enmienda a la totalidad a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
orgànica de modificació de les províncies de Catalunya 
con N.T. 270-00008/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP Ciutadans

De retorn de la proposta de resolució.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP de C’s

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 14202 i 14600 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 14202)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, Portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la totali-
tat a la Proposta de resolució per presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la proposició de llei de modifica-
ció de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 
electoral general, amb N.T. 270-00009/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposta de resolució.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

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

1. Reconèixer el Consell Nacional de Transició com 
interlocutor legítim i provisionalment representatiu del 
poble de Líbia, mentre no hi hagi un govern democrà-
ticament escollit. Així com a establir-hi les relacions 
institucionals pertinents que permetin enfortir els llaços 
entre ambdós pobles i institucions i l’enfortiment del 
procés cap a la democràcia iniciat pel poble de Líbia.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre Mireia Canals i Botines
Portaveu del GP de CiU Diputada del GP de CiU 

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

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 14203 i 14599 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 05.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 14203)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb allò que preveuen els articles 104 i següents 
del Reglament de la Cambra, presenta esmena a la totali-
tat a la Proposta de resolució per presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la proposició de llei orgànica de 
modificació de les províncies, amb N.T. 270-00008/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn de la proposta de resolució.

Palau del Parlament, 8 de juny de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC
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Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals en el pe-
ríode màxim de 2 mesos, per donar compliment a la Llei 
11/2007 d’11 d’octubre de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals i la Llei 22/2005 de 29 de desembre 
de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.

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

D’un nou punt 6 

6. Insta el Govern a mantenir la pluralitat i representa-
tivitat vigents en els organismes de control audiovisual 
com el CAC i el CCMA.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15555)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenta les esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’espai català de comunicació (tram. 302-
00044/09).

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

2. Revisar el finançament de l’Agència Catalana de No-
tícies (ACN) per dotar-la dels recursos suficients per 
mantenir i potenciar la seva activitat com a agència de 
notícies nacional amb ambició, amb especial atenció a la 
seva publicació en llengua anglesa i prioritzant les cor-
responsalies a l’exterior.

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

Del punt 4.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 15560)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 14600)

A la Mesa del Parlament

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 104 del Reglamento de la Cámara, presenta 
enmienda a la totalidad a la Proposta per a presentar a 
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
orgànica de modificació de la Llei orgànica 5/1985, de 
19 de juny, de règim electoral general, con N.T. 270-
00009/09.

1 Esmena núm. 1
A la totalitat
SP Ciutadans

De retorn de la proposta de resolució.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2011

Albert Rivera Díaz
Portaveu del SP de C’s

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’espai català de comunicació
Tram. 302-00044/09

Esmenes presentades
Reg. 15502, 15555, 15560, 15561 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 06.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
15502)

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 l’espai català de comunica-
ció (tram. 302-00044/09).

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

D’un nou punt 3 bis

3 bis. El Govern de la Generalitat presentarà en el Par-
lament de Catalunya un nou Contracte Programa amb la 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Pla estratègic per a modernit-
zar la justícia
Tram. 302-00045/09

Esmenes presentades
Reg. 15456, 15547, 15556, 15562 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 06.07.2011

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 15456)

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 Regla-
ment del Parlament, presenta les esmenes següents a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
Pla estratègic per a modernitzar la justícia (tram. 302-
00045/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Afegir després del punt 5

El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya 
a exigir al Govern de l’Estat: 

1. La reforma de la Llei orgànica del Poder judicial per 
tal de fer efectives les reformes contingudes a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, que el Tribunal Constituci-
onal va considerar que exigien reforma de la susdita llei 
orgànica.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 15547)

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes 
següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Pla estratègic per a modernitzar la justícia 
(tram. 302-00045/09).

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

«6. En el marc de les mesures per a la modernització de 
la Justícia, el Govern promourà l’ús de la llengua cata-
lana en tots els procediments i tramitacions processals, 
mitjançant la disponibilitat dels models i formularis per-

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’espai ca-
talà de comunicació (tram. 302-00044/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Modificar el punt 5

Després d’on hi diu «la represa de les emissions de TV3 
al País Valencià», que quedaria «[...] en base a una nego-
ciació amb l’Estat respecte a la petició feta per la societat 
civil a través d’una ILP, amb més de 600.000 firmes, a 
favor d’un model televisiu basada en la pluralitat i el plu-
rilingüisme de l’Estat.»

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15561)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, 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 esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’espai català de comunicació (tram. 302-
00044/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

5. Intensificar les actuacions per fer possible la represa 
de les emissions de TV3 a la Comunitat Valenciana i de 
Canal 9 a Catalunya, en un marc de normalitat i reci-
procitat.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez Serra
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Convergència i Unió

«Punt 4. Prèviament a l’inici de la implantació de la Nova 
Oficina Judicial, establir, amb la màxima participació i 
consens amb tots els implicats una relació de llocs de tre-
ball (RLT) dels cossos de gestió i tramitació processal, 
així com d’auxili judicial que permeti la implantació de 
l’oficina judicial d’acord amb els criteris evolutius que es 
determina al punt 2.»

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

«Punt 5. Prèviament a l’inici de la implantació de la 
Nova Oficina Judicial, participar amb la Secretaria de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia en l’elaboració 
dels protocols d’actuació i elaborar i aprovar els manu-
als de llocs de treball i les cartes de serveis de les UPSD 
i els serveis comuns, amb la participació i el consens de 
tots els implicats en els grups de treball, concretant la 
competència.»

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15562)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García 
Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes 
següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el Pla estratègic per a modernitzar la justícia 
(tram. 302-00045/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 1

«[...] Oficina judicial possible i realista».

2 Esmena núm. 2
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 2

«2. Aquest calendari haurà de tenir en compte les inver-
sions necessàries en tecnologia i infraestructures, partint 
de les avaluacions dels plans pilot, de l’anàlisi de les 
càrregues de treball dels partits judicials de Catalunya i 
de les conclusions dels grups de treball, així com haurà 
garantir la seguretat en el funcionament del sistema judi-
cial durant la fase de canvi de model».

tinents, així com la disponibilitat i accés a una base de 
dades de legislació, doctrina i formularis en llengua ca-
talana.»

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15556)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les es-
menes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre el Pla estratègic per a modernitzar la 
justícia (tram. 302-00045/09).

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

«Punt 1. Establir un calendari de desplegament de la 
Nova Oficina Judicial possible i realista.»

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

«Punt 2. Aquest calendari haurà de tenir en compte les 
inversions necessàries en tecnologia i infraestructures, 
partint de les avaluacions dels plans pilot, de l’anàlisi de 
les càrregues de treball dels partits judicials de Catalu-
nya i de les conclusions dels grups de treball, així com 
haurà garantir la seguretat en el funcionament del siste-
ma judicial durant la fase de canvi de model.»

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

«Punt 3. Conjunta i progressivament amb la revisió 
i finalització del disseny i la organització de la nova 
Oficina Judicial desenvolupar totalment el sistema de 
tramitació processal e-justicia.cat que permeti substituir 
progressivament l’anterior sistema de tramitació proces-
sal Temis 2 i incrementar l’eficàcia en la gestió de l’ad-
ministració de justícia, ateses les potencialitats del nou 
sistema de tramitació.

Realitzades les interconnexions telemàtiques entre les 
distintes oficines judicials, continuar desenvolupant les 
comunicacions amb altres institucions i entitats per a 
l’adaptació plena del sistema e-justicia.cat. Tanmateix el 
sistema ha de procurar progressivament la generalització 
de l’expedient electrònic amb totes les garanties de segu-
retat en el tractament de la informació, fent desaparèixer 
el paper de l’administració de justícia.»
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el compliment del principi de se-
guretat jurídica
Tram. 302-00046/09

Esmenes presentades
Reg. 15546, 15559 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 15546)

A la Mesa del Parlament

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes 
següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el compliment del principi de seguretat jurídi-
ca (tram. 302-00046/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«1. El Parlament de Catalunya constata que la situació 
de provisionalitat del Tribunal Constitucional, amb di-
versos membres amb el mandat caducat, constitueix un 
greu perjudici al principi de la seguretat jurídica que ha 
de regir en un Estat de Dret, i pot qüestionar la legitimi-
tat moral i política de llurs resolucions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern Espanyol a 
portar a terme les mesures necessàries per a respectar la 
voluntat expressada per la ciutadania de Catalunya, i per 
tant, a retirar els recursos presentats davant el Tribunal 
Constitucional a les lleis següents: 

– Llei 7/1995, de 28 de juny, de creació del Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

– Llei 9/1999, de 30 de juliol, de suport a les seleccions 
catalanes.

– Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l’impost sobre 
grans establiments comercials.

– Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents.

– Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la con-
taminació acústica.

– Llei 10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de pre-
visió social.

– Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya.

– Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions 
titulades i dels col·legis professionals.

– Llei 5/2009, del 28 d’abril, dels recursos contra la 
qualificació negativa de títols o les clàusules concretes 
en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un 
registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de 
Catalunya.

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

Del punt 3

«3. Conjunta i progressivament amb la finalització del 
disseny i la organització de la Nova Oficina Judicial, de-
senvolupar totalment [...]».

4 Esmena núm. 4
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya

Del segon paràgraf, del punt 3

«Realitzades les interconnexions telemàtiques entre les 
diverses oficines judicials, continuar desenvolupant les 
comunicacions amb altres institucions i entitats per a 
l’adaptació plena del sistema e-justicia.cat. Tanmateix el 
sistema ha de procurar progressivament la generalització 
de l’expedient electrònic amb totes les garanties de segu-
retat en el tractament de la informació fent desaparèixer 
el paper a l’Administració de justícia».

5 Esmena núm. 5
De modificació i addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 4

«4. Com a requisit a l’inici de la implantació de la 
Nova Oficina Judicial, establir, amb la màxima parti-
cipació i consens amb tots els implicats, una relació de 
[...] d’acord amb els criteris que es determinen al punt 2».

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5

«5. Com a requisit a l’inici de la Nova Oficina Judicial, 
establir, amb la màxima participació i consens amb tots 
els implicats, els Protocols [...] necessaris, concretant les 
competències».

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC
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1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 1

Afegir-hi «(sic)» després de «hoy vigente en España» 

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011

Alfons López i Tena
Representant del Subgrup de Solidaritat Catalana

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política retributiva dels conse-
llers, els alts càrrecs, el personal eventual, 
el personal directiu de les empreses públi-
ques, i els diputats i altres càrrecs electes 
de les administracions públiques catalanes
Tram. 302-00047/09

Esmenes presentades
Reg. 15492, 15548, 15553 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 06.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
15492)

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 política retributiva dels 
consellers, els alts càrrecs, el personal eventual, el per-
sonal directiu de les empreses públiques, i els diputats 
i altres càrrecs electes de les administracions públiques 
catalanes (tram. 302-00047/09).

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

D’un nou punt 4. Apartat 1 i 4. Apartat 2

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

4.1. Presentar en el termini de quatre mesos un projecte 
de llei de modificació dels articles 8, 19 i la disposició 
transitòria segona de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, 
de la presidència de la Generalitat i del Govern, que re-
gulen els drets honorífics i protocol·laris del President o 
Presidenta de la Generalitat i dels consellers i conselle-
res i del cap o la cap de l’oposició, respectivament, per tal 
que el tractament oficial de caràcter protocol·lari del pre-
sident o la presidenta de la Generalitat, dels membres del 

– Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per 
via de referèndum.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Estat 
a modificar les normes següents per tal que respectin les 
competències que l’Estatut d’Autonomia atorga a la Ge-
neralitat de Catalunya: 

– Llei d’estabilitat pressupostària del 2002.

– Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny de les qualificaci-
ons i de la formació professional.

– Llei 24/2003, de 10 de juliol, de la vinya i el vi.

– Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll.

– Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subven-
cions.

– Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari.

– Llei 41/2003, de 18 de novembre, de Protecció patrimo-
nial de las persones amb discapacitat i de modificació del 
Codi Civil, de la Llei d’enjudiciament civil i de la Norma-
tiva Tributària amb aquesta finalitat.

– Llei 52/2003, de 10 de desembre, de disposicions espe-
cífiques sobre la Seguretat Social.

– Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social.

– Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació.

– Llei 57/2003, de 16 de desembre, de modernització del 
govern local.

– Reial Decret-llei 9/2009, de 26 de juny, sobre reestruc-
turació bancària i reforçament dels recursos propis de 
les entitats de crèdit.

– Reial Decret-llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel que es 
crea el Fons Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat Local.

– Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de di-
verses lleis per la seva adaptació a la Llei sobre el lliure 
accés a les activitats de servei el seu exercici.»

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2011

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

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 15559)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup de So-
lidaritat Catalana per la Independència, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les esmenes següents a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el compliment del principi 
de seguretat jurídica (tram. 302-00046/09).
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dedicant l’import que en resulti de la retallada de la re-
muneració de càrrecs públics a polítiques socials, singu-
larment ensenyament i sanitat.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

4. Modificar els llocs de treball dels responsables de 
les oficines dels delegats territorials del Govern de 
la Generalitat del nivell 30 al nivell 24, tal i com esta-
ven qualificats el 2010, fent marxa enrere a l’increment 
de nivell i remuneració acordada per l’actual Go- 
vern.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2011

Oriol Amorós i March Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 15553)

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz,  portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 139 del Reglamento de la Cámara, presenta las 
siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la política retributiva dels conse-
llers, els alts càrrecs, el personal eventual, el personal 
directiu de les empreses públiques, i els diputats i altres 
càrrecs electes de les administracions públiques catala-
nes (tram. 302-00047/09)

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP Ciutadans

Punto 1

«Garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder 
de una forma pública, sencilla y gratuita a una relación 
actualizada periódicamente de todas las personas desig-
nadas discrecionalmente para cargo público en vigor en 
la Generalitat y todos los organismos y empresas públi-
cas que dependen [...]»

2 Esmena núm. 2
D’addició
SP Ciutadans

Punto 2

«Equiparar las tablas de retribuciones del personal del 
sector público a la remuneración de todas las personas 
designadas discrecionalmente para cargo público en vi-
gor en la Generalitat y todos los organismos y empresas 
públicas que dependen [...]»

Govern del cap o la cap de l’oposició sigui el de senyor/
senyora seguit de la denominació del càrrec correspo-
nent, sens perjudici del tractament de «Molt honorable» 
que per tradició calgui atorgar al president o presidenta 
de la Generalitat en determinats actes solemnes o docu-
ments d’especial transcendència.

4.2. Modificar el Decret 189/1981, de 2 de juliol, que es-
tableix les normes de protocol i cerimonial en l’àmbit de 
la Generalitat de Catalunya, per a incorporar-hi els can-
vis proposats en el punt anterior per a la Llei 13/2008, 
i alhora regular que el tractament oficial de caràcter 
protocol·lari dels diputats i diputades del Parlament de 
Catalunya sigui el de senyor diputat o senyora diputada, 
amb exclusió també del tractament que es pogués derivar 
d’altres càrrecs exercits fora del Parlament de Catalu-
nya, sens perjudici del tractament de «Molt honorable» 
que per tradició calgui atorgar al President o Presidenta 
del Parlament de Catalunya en determinats actes solem-
nes o documents d’especial transcendència.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2011

Dolors Camats Luis Jaume Bosch Mestres
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 15548)

A la Mesa del Parlament

Oriol Amorós i March, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes 
següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política retributiva dels consellers, els alts 
càrrecs, el personal eventual, el personal directiu de les 
empreses públiques, i els diputats i altres càrrecs electes 
de les administracions públiques catalanes (tram. 302-
00047/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

1. Fer pública a la xarxa la relació actualitzada de totes 
les persones designades discrecionalment amb contracta-
cions per lliure designació i eventual per a càrrec públic 
en vigor a la Generalitat i a tots els organismes que en 
depenen, enumerant en cada cas la totalitat dels càrrecs 
que cadascuna d’elles n’ostenta i la retribució que li cor-
respon per cada càrrec, incloses dietes, compensacions i 
qualsevol altre concepte, així com les despeses que cada 
any li siguin abonades.

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

2. Congelar al mateix import de 2010 el nivell i la remu-
neració de totes les persones amb contractacions per 
lliure designació i eventuals per a càrrec públic en vigor 
a la Generalitat i a tots els organismes que en depenen, 
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que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenta les esmenes següents a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mobilitat 
(tram. 302-00048/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

Del punt 3

«Reiniciar els treballs d’execució de la línia 9 del metro 
en el seu tram central, garantint el seu caràcter prioritari 
per la millora de la mobilitat a la ciutat de Barcelona.»

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

Del punt 4

«Donar continuïtat i impulsar l’acord basat en les Pro-
postes per la mobilitat del Maresme, signat l’abril de 
l’any 2010 entre el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, iniciant de forma immediata l’execució 
de les obres dels accessos a Mataró, el desplegament de 
les mesures de foment del transport públic al conjunt de 
la comarca i l’aplicació del nou sistema de bonificacions 
de peatges incloses a l’acord.»

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
15550)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat, Salvador Milà Solsona, diputat del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les esmenes se-
güents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de mobilitat (tram. 302-00048/09).

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

D’un nou punt 4

4. «Dotar de les infraestructures necessàries al baixador 
de la línia ferroviària per on transcorre la nova línia 8 
de Rodalies a Santa Perpètua de Mogoda (26.000 ha-
bitants), per a que pugui prestar servei de passatgers a 
dita localitat, completant i adaptant les instal·lacions de 
les plataformes ja construïdes per tal que puguin servir 
d’andanes mentre el Ministeri no executa l’estació que va 
presentar el maig de 2010».

3 Esmena núm. 3
D’addició
SP Ciutadans

De un nuevo punto 3

«El Parlament declara la necesidad de impulsar una ley 
de sueldos y remuneraciones de cargos electos, con cri-
terios vinculados principalmente al presupuesto y pobla-
ción de la demarcación que gestiona el ente administra-
tivo en cuestión».

Palau del Parlament, 6 de julio de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz SP C’s

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques de mobilitat
Tram. 302-00048/09

Esmenes presentades
Reg. 15478, 15483, 15550, 15557 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 06.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15478)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Josep Llobet Na-
varro, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les esmenes se-
güents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les polítiques de mobilitat (tram. 302-00048/09).

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

De l’apartat 3

«3. Presentar, abans d’acabar l’any 2011, un informe al 
Parlament que estableixi la programació d’execució de la 
línia 9 del metro de Barcelona per als propers anys així 
com les previsions sobre el finançament de la seva cons-
trucció, per tal de resoldre l’endarreriment en l’execució 
de l’obra.»

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Josep Llobet Navarro
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 15483)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
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3 Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

«3. Elaborar un calendari de la programació dels tre-
balls d’execució de la línia 9 del metro en el seu tram 
central, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.»

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

«4. Donar continuïtat i impulsar l’acord basat en les 
Propostes per la mobilitat del Maresme, signat l’abril de 
l’any 2010 entre el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, iniciant de forma immediata l’execució 
de les obres dels accessos a Mataró, el desplegament de 
les mesures de foment del transport públic al conjunt de la 
comarca i l’aplicació del nou sistema de bonificacions de 
peatges incloses a l’acord.»

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques mediambientals
Tram. 302-00049/09

Esmenes presentades
Reg. 15506, 15523, 15558, 15563 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 06.07.2011

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 15506)

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 les políti-
ques mediambientals (tram. 302-00049/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 1 afegir-hi al final 

«[...], i que el reinici del programa vingui acompanyat per 
mesures per evitar aquest abocament».

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

El punt 4 passa a ésser el punt 5, i resta de la següent 
manera: 

5. «Tornar a convocar als integrants del Pacte per la mo-
bilitat del Maresme, signat l’abril de l’any 2010 entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i 
les administracions locals de la comarca, convidant-hi 
també a representants de la societat civil de la Comarca, 
per tal de redactar conjuntament, en el termini màxim de 
SIS MESOS, el Pla director urbanístic de les infraestruc-
tures de transport a la comarca del Maresme, amb a els 
objectius fixats en el Pla Territorial de la Regió metropo-
litana de Barcelona, de forma que es prioritzi el trans-
port públic, es faci possible la recuperació de l’actual 
N-II com a Via cívica comarcal, es garanteixi la connec-
tivitat entre els diversos nuclis de població i es preservin 
els espais lliures».

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15557)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les es-
menes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre les polítiques de mobilitat (tram. 302-
00048/09).

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

«1. Establir una política de foment del transport públic 
que inclogui: la potenciació i consolidació dels consor-
cis del transport públic, garantint la disposició de les 
aportacions de recursos de la Generalitat de Catalunya 
suficients per al seu correcte funcionament, així com 
mantenir la col·laboració i coordinació amb les admi-
nistracions locals mitjançant els convenis formalitzats i 
també garantir el manteniment del sistema de finança-
ment dels serveis de transport públic per carretera en el 
marc dels contractes programa formalitzats amb les em-
preses concessionàries dels serveis.»

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

De tot el punt 2.
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2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

D’un nou punt. Punt 7

7. Exigir el Govern de l’Estat que elabori un projecte de 
llei que estableixi la creació d’un Fons que es nodrirà del 
total dels beneficis de les centrals amortitzades. Aquest 
Fons es destinarà un 20% a manteniment i seguretat de 
les centrals, un 15% al gestor de la central, un 15% a la 
dinamització social i econòmica de les zones afectades 
pel tancament de les centrals i un 50% a l’impuls i inver-
sió en plans d’energia renovable i de millora de l’estalvi i 
eficiència energètica.

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

D’un nou punt. Punt 8

8. Exigir el Govern de l’Estat la no renovació de la llicèn-
cia d’explotació de la central nuclear Ascó I.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2011

Joan Boada Masoliver Dolors Camats i Luis
Diputat del GP d’ICV-EUiA Portaveu del GP 
d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 15558)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenta les esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques mediambientals (tram. 302-
00049/09).

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

Del punt 2

«2. Presentar davant del Parlament, al llarg de l’últim tri-
mestre de l’any 2011, un pla de mesures de millora de la 
qualitat de l’aire 2011-2015.»

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

Del punt 3

«3. Iniciar els treballs tècnics i jurídics necessaris per 
elaborar el projecte de Llei de la Biodiversitat i del Patri-
moni Natural de Catalunya d’acord amb els objectius que 
actualment està impulsant la Unió Europea, basats en els 

2 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 3 afegir-hi al final 

«[...] amb el benentès que aquest Projecte de Llei contem-
pli la Convenció d’Aarhus que obliga a la participació, 
informació i justícia social».

3 Esmena núm. 3
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Al punt 4, 

Substituir «[...] ha d’incloure [...] renovables» per «estu-
dis sobre possibilitats de micro i mini-generació i genera-
ció distribuïda a Catalunya en totes les fonts renovables: 
aigua [...]».

4 Esmena núm. 4
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Del punt 5, que quedaria: 

«Crear un marc polític, administratiu i financer que afa-
voreixi com a primera opció la generació amb energies 
renovables».

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
15523)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu i Joan Boada Masoliver, 
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 les polítiques mediambien-
tals (tram. 302-00049/09).

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

D’un nou punt. Punt 6

6. Exigir al Govern de l’Estat que elabori un calendari de 
tancament de les centrals nuclears d’acord amb la seva 
vida de disseny i sense possibilitat de renovació extraor-
dinària de les concessions.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la qualitat democràtica
Tram. 302-00050/09

Esmenes presentades
Reg. 15455, 15549, 15554, 15564 / Admissió a 
tràmit: Presidència del Parlament, 06.07.2011

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 15455)

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 qualitat 
democràtica (tram. 302-00050/09).

Esmenes a la part de la Moció encapçalada per «El Par-
lament de Catalunya acorda i es compromet a:»

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

De modificació, que quedaria així

4. Fer pública la declaració de béns dels diputats i di-
putades que així ho vulguin, garantint un espai d’accés 
públic a la pàgina web del Parlament. Reformar el regla-
ment del Parlament perquè els diputats i diputades ha-
gin de fer una declaració de variació dels seus béns cada 
any, que sigui pública.

2 Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Nou punt 5

5. Fer pública, garantint un espai d’accés públic a la pà-
gina web del Parlament, la relació individualitzada de 
tots i cadascun dels diputats i diputades, indicant cadas-
cuna de les quantitats que anualment reben del Parla-
ment per cadascun dels conceptes: sou, complement per 
raó de cada càrrec parlamentari (membres de Mesa del 
Parlament, membres de Mesa de Comissió, portaveus i 
portaveus adjunts al Parlament, portaveus a les comis-
sions, indemnització per despeses de viatge i desplaça-
ments, assegurances pagades pel Parlament, comple-
ments d’aportació pel Parlament a plans de pensions 
de diputats i diputades, viatges, estades d’hotel, àpats i 
dietes pagades pel Parlament, així com despeses en auto-
pistes i ferrocarrils de cada diputat o diputada pagades 
pel Parlament, i despeses de telefonia mòbil i d’internet 
dels diputats a càrrec del Parlament.

acords de Nagoya, per elaborar l’Estratègia europea de 
biodiversitat, dins d’aquesta legislatura.»

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

Del punt 4

«4. Presentar al Parlament, durant el primer semestre 
del 2012, el Pla de l’energia de Catalunya 2012-2020, per 
tal d’adequar-lo a les noves previsions que en matèria 
d’energia i polítiques de canvi climàtic està fent l’UE. 
El Pla de l’energia ha d’incloure un estudi sobre les pos-
sibilitats de micro-generació d’energia a Catalunya en 
totes les fonts renovables: aigua, residus, biomassa, vent 
i geotèrmia.»

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 15563)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, 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 esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les polítiques mediambientals (tram. 302-
00049/09).

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

«4. Presentar al Parlament, durant l’any 2011, el Pla de 
l’Energia de Catalunya 2012-2020 [...]»

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez Serra
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 15549)

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les esmenes se-
güents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la qualitat democràtica (tram. 302-00050/09).

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

«7. Presentar les modificacions legislatives pertinents per 
tal que les fundacions vinculades a partits polítics tinguin 
l’obligació de comunicar al Protectorat anualment el de-
tall de les donacions públiques i privades que hagin rebut 
de persones físiques o jurídiques. Aquelles fundacions 
vinculades a partits polítics que no comuniquin aquest 
detall restaran inhabilitades per a percebre qualsevol 
subvenció o ajuda que pugui atorgar la Generalitat de 
Catalunya.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«8. Presentar les modificacions legislatives pertinents 
per tal que les fundacions vinculades a partits polítics 
amb membres presents o passats dels seus òrgans de 
direcció condemnats en processos judicials relatius al 
finançament d’aquestes entitats quedin excloses de qual-
sevol subvenció o ajuda que pugui atorgar la Generalitat 
de Catalunya.»

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

«9. Implementar les recomanacions i propostes de mi-
llora del Dictamen de la Comissió d’Investigació sobre 
les Irregularitats Detectades en la Gestió del Palau de la 
Música aprovat per la Resolució 759/VIII del Parlament 
de Catalunya.»

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2011

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 

3 Esmena núm. 3
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

Nou punt 6

A efectes de donar exemple a la ciutadania de Catalunya 
i que no siguin els ciutadans els únics en estrènyer-se el 
cinturó: 

– Uniformització a la baixa del sou base dels diputats, 
que passarien a percebre tots 37.143,12 euros anuals. 
Aquesta mesura representaria un estalvi d’uns 265.213 
euros.

– Eliminació de tots els complements per raó de càrrec 
(Presidents de grup, portaveus i portaveus adjunts de 
grup i/o subgrup; Presidents, vicepresidents i secretaris 
de meses de comissions; portaveus de grup i/o subgrup a 
les comissions). Aquesta mesura representaria un estalvi 
d’uns 1.472.985 euros

– Eliminació de les retribucions especials dels membres 
de la Mesa (exceptuant la M.H. Presidenta, que continu-
aria cobrant 130.011 euros anuals, més les despeses en 
desplaçament d’entre 21.605,22 euros i 30.411,92 euros 
anuals), que passarien a cobrar el sou base de 37.143,12 
euros. Aquesta mesura representaria un estalvi d’uns 
301.922 euros.

– Eliminació del mínim en les indemnitzacions per des-
plaçaments i viatges. Així, el mínim seria 0 euros (resi-
dents a Barcelona) i el màxim serien 8.807 euros anu-
als, variable en funció de la distància des de Barcelona. 
Aquesta mesura podria representar un estalvi de fins a 
3.000.000 euros.

Mitjançant l’adopció d’aquestes mesures el Parlament 
estalviarà a les finances públiques un total de 5 milions 
euros anuals aproximadament.

Esmenes a la part de la Moció encapçalada per «El Par-
lament insta el Govern de la Generalitat a:»

4 Esmena núm. 4
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia

El punt 4 quedaria

4. Reformar la Llei 5/2005 de 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Gene-
ralitat, per garantir que hagin de fer una declaració de 
variació dels seus béns cada any, que sigui pública.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI



11 de juliol de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 106

3.15. TRAMITACIONS EN CURS 55

2 Esmena núm. 2
De supressió
GP Socialista

Al punt 1 del tercer apartat de la moció 

1. La reforma de la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de ge-
ner, sobre regulació de les diferents modalitats de re-
ferèndum, amb l’objectiu que esdevingui un veritable 
instrument de participació democràtica introduint, entre 
d’altres, els referèndums d’iniciativa ciutadana, la convo-
catòria de referèndums d’àmbit autonòmic, la revocació 
del mandat dels càrrecs electes o la regulació de la con-
firmació o revocació de lleis.

3 Esmena núm. 3
De modificació
GP Socialista

Del punt 2 del tercer apartat de la moció

2. La reforma de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General, per millorar la proporcio-
nalitat i incorporar aquells mecanismes que afavoreixin 
una millora de la transparència, la representativitat i una 
major proximitat entre els càrrecs electes i els ciutadans.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 15554)

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz,  portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 139 del Reglamento de la Cámara, presenta las 
siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la qualitat democràtica (tram. 302-
00050/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
SP Ciutadans

Punto 3

«Aprobar un Pacto anticorrupción suscrito por las fuer-
zas políticas del Parlament de Catalunya, en el plazo de 
cuatro meses, que incluya entre otras medidas: 

a)  la separación de los imputados por presuntos delitos 
de corrupción política de los cargos públicos, así como 
la exclusión de las listas electorales de los imputados por 
presuntos delitos de esa misma naturaleza.

b) la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los par-
tidos políticos en casos de corrupción para que, en cual-
quier caso, respondan con la pérdida de la subvención o 
asignación pública a la que tengan derecho.

c) fijar la reducción del 50% en el techo de gasto de los 
partidos políticos en campañas electorales.

d) creación de un registro unificado de subvenciones y 
asignaciones públicas y de los importes de las donacio-
nes que reciben los partidos políticos y sus fundaciones.»

Palau del Parlament, 6 de julio de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz SP C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 15564)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la qualitat democràtica (tram. 302-00050/09).

1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Al punt 6 del segon apartat de la moció

6. Donar publicitat de forma obligatòria a les agendes 
públiques dels càrrecs públics i dels càrrecs electes.
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4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.10. COMISSIONS ESPECÍFIQUES CREADES 
PEL REGLAMENT O PER LLEIS

Composició de la Comissió de Matèries Se-
cretes o Reservades
Tram. 412-00003/09

Adscripció d’un diputat del Grup Mixt
Coneixement: Mesa del Parlament, 05.07.2011.

Es pren nota de l’acta de la reunió del Grup Mixt (reg. 
15222) en què s’acorda d’adscriure Joan Laporta i Es-
truch a la Comissió de Matèries Secretes o Reservades.

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 1/IX, so-
bre el diàleg social
Tram. 390-00001/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 15151 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que 
disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la Moció 1/IX amb número de trami-
tació 390-00001/09, sobre el diàleg social.

Barcelona, 28 de juny de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Economia i Co-
neixement (reg. 15151).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels 
Diputats sobre la situació de compatibilitat 
o d’incompatibilitat de diputats
Tram. 234-00014/09 i 234-00015/09

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels Di-
putats

Al Ple del Parlament

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el 6 de juliol de 2011, ha acordat d’establir el dic-
tamen següent: 

1. Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les noves dades declarades 
pel diputat Joan Güell i Serra relatives a les activitats 
professionals, laborals o empresarials que exerceix i als 
càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 12.2 del 
Reglament i la legislació aplicable, la Comissió, en com-
pliment del que disposa l’article 11.2 del Reglament, pro-
posa al Ple la situació de compatibilitat del diputat Joan 
Güell i Serra (tram. 234-00014/09).

2 Després d’estudiar la legislació vigent a Catalunya en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats del Parlament 
de Catalunya, i d’examinar les dades declarades per la 
diputada Violant Mascaró i López relatives a les activi-
tats professionals, laborals o empresarials que exerceix 
i als càrrecs públics que ocupa, d’acord amb l’article 
16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, la Comis-
sió, en compliment del que disposa l’article 11.2 del Re-
glament, proposa al Ple la situació de compatibilitat de la 
diputada Violant Mascaró i López (tram. 234-00015/09).

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011

El secretari El president de la Comissió
Pere Calbó i Roca Benet Maimí i Pou
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les entitats públiques o privades que, sense estar-hi obli-
gades, ho sol·licitaven.

També, el projecte de llei incorpora mesures com la sus-
pensió de l’aplicació del cànon sobre la deposició con-
trolada dels residus de la construcció, per un període de 
dos anys, que era una demanda del sector, com també 
la derogació de la tipologia habitatge amb protecció ofi-
cial concertat de Catalunya. Ambdues mesures, amb la 
finalitat d’ajudar a la reactivació econòmica d’aquests 
sectors.

c) El Govern reforça el paper de l’Institut Català de Fi-
nances (ICF), com a instrument financer de suport a les 
empreses. En aquest sentit, tant el Projecte de llei de 
pressupostos per al 2011 com el Projecte de llei de mesu-
res fiscals i financeres, incorporen mesures per potenciar 
la seves capacitats operatives i funcions.

Ja en aquesta línia, el Govern va anunciar el 5 d’abril, 
l’aprovació de les noves línies de l’ICF per a finançament 
i suport a les empreses. Recentment l’ICF ha signat (17 
de juny) un conveni amb onze entitats financeres que 
facilitaran crèdit a empreses per més de 2.000 milions 
d’euros.

Concretament es posen en marxa 5 noves línies que, a 
través de préstecs i avals, donaran resposta a les neces-
sitats d’inversió i de circulant de les empreses. Aquestes 
línies de finançament són: 

– Avals Circulant, per a cobertura de risc per a la conces-
sió de crèdit de circulant d eles entitats financeres, per a 
autònoms, pimes i empreses. (500 MEUR)

– ICF capitalització, préstecs per a accionistes, actuals o 
nous, que vulguin fer ampliacions de capital en empre-
ses catalanes. (200 MEUR)

– ICF Crèdit, préstecs o lísings per a pimes i autònoms 
amb seu social a Catalunya. (200 MEUR)

– ICF Inversió, per a préstecs per a inversions empresari-
als amb l’objectiu de fomentar el creixement, l’ocupació 
i l’eficiència energètica, amb inversions que aportin valor 
afegit i competitivitat a l’empresa catalana. (500 MEUR)

– ICF internacionalització i innovació, per a finança-
ment d’inversions i de circulant de projectes d’interna-
cionalització, innovació, industrialització i turisme (600 
MEUR)Les empreses i autònoms, podran accedir-hi a 
través de més de 6.000 oficines de bancs i caixes, i de la 
xarxa de promotors financers del grup ICF. I l’objectiu és 
facilitar l’accés al crèdit a petites i mitjanes empreses i 
als autònoms per afavorir la reactivació econòmica.

Les empreses i autònoms, podran accedir-hi a través de 
més de 6.000 oficines de bancs i caixes, i de la xarxa de 
promotors financers del grup ICF, i l’objectiu és facilitar 
l’accés al crèdit a petites i mitjanes empreses i als autò-
noms per afavorir la reactivació econòmica.

d) Pel que fa al reforçament de les sinergies entre políti-
ques de recerca, responsabilitat del departament d’Eco-
nomia i Coneixement, i les d’innovació, responsabilitat 
del departament d’Empresa i Ocupació, està previst que 
la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació 
(CIRI), creï comissions específiques per coordinar po-
lítiques sectorials d’R+D+I entre els diferents departa-

tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
09.09.2011, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 05.07.2011.

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

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 15153 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament 

Núm. Moció: 390-00003/09

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

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 3/IX, sobre les mesures per a sortir de 
la crisi econòmica i la creació d’ocupació (tram. 390-
00003/09), us informo del següent: 

Punt 1

a) El Govern treballa de forma concertada amb els agents 
socials i econòmics, en la detecció i anàlisi de possibles 
situacions de crisi o deslocalització empresarial per tal 
d’anticipar a eventuals situacions problemàtiques. El 
Govern no contempla el mapa de riscos que se’n deriva 
com una feina a curt o mig termini, sinó com una tasca 
necessàriament perllongada en el temps, atesa l’evolució 
diferenciada dels diferents sectors d’activitat i la creixent 
influència de factors externs derivada de la globalització.

b) Amb caràcter general el Govern ha establert com a 
objectiu per a aquesta legislatura propiciar mesures per 
a la moderació fiscal. En aquest sentit es reflecteix es-
pecíficament en el punt 1.2 sobre fiscalitat, del Pla de 
Govern 2011-2014, que es va aprovar el 3 de maig passat. 
En aquest sentit cal referir-se també a la modificació de 
la llei sobre l’impost de successions, el projecte de llei de 
la qual va ser recentment aprovat al Parlament de Cata-
lunya, en el ple de l’1 de juny.

Pel que fa a taxes, aquestes són revisades en el Projec-
te de llei de Mesures Fiscals i Financeres, aprovat pel 
Govern el 31 de maig, i tramès al Parlament per a la 
seva tramitació, conjuntament amb el Projecte de llei de 
pressupostos per al 2011. El Projecte de llei de mesures 
fiscals i financeres revisa 5 tipus de taxes i en suprimeix 
unes altres 5 que concretament fan referència a: Serveis 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’obtenció de l’etique-
ta ecològica de la Unió Europea, la prestació de serveis 
en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives, 
l’obtenció del permís de pesca des d’embarcacions, i 
l’autorització de la creació de departaments de seguretat 
per a les empreses industrials, comercials o de serveis i 
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que té com a finalitat afavorir la realització de projectes 
d’inversió permanent a l’exterior.

D’altra banda, els CPN’s d’ACC1Ó presten serveis ori-
entats a impulsar la presència estable de les empreses a 
l’exterior, com són el servei de plataforma empresarial 
(espai físic al CPN i assessorament expert de mercat re-
alitzat per l’equip del CPN), el suport a la selecció de 
personal qualificat o l’assessorament i acompanyament 
en el procés de constitució i d’implantació a l’exterior.

El Servei de Transferència Tecnològica Internacional 
(TTI) d’ACC1Ó ofereix a les empreses catalanes diagno-
si, orientació i assistència en els processos de transferèn-
cia tecnològica i la cerca de socis tecnològics, a través de 
la xarxa internacional pròpia d’ACC1Ó i la xarxa pública 
de transferència de tecnologia més gran del món (45 pa-
ïsos participants), l’Enterprise Europe Network (EEN).

Així mateix, el servei de TTI ofereix a les empreses la 
participació en Brokerages organitzats per ACC1Ó en 
el marc de fires i congressos internacionals, així com 
la participació en missions tecnològiques, les missions 
Connect. Les missions Connect tenen com a objectiu 
principal fomentar la participació d’empreses i centres 
tecnològics en projectes de cooperació tecnològica in-
ternacionals. En aquest sentit, els CPNs d’ACC1Ó estan 
treballant per tal d’aconseguir materialitzar projectes col-
laboratius de R+D+I entre empreses catalanes i estran-
geres.

La Direcció General d’Indústria, a través d’ACC1Ó, tre-
balla per atraure i mantenir inversions empresarials a 
Catalunya, econòmicament i tecnològicament sòlides, 
generadores de riquesa i d’ocupació estable i de qualitat. 
Aquest any 2011, s’ha recolzat la implantació a Catalu-
nya d’un total de 8 projectes d’inversió, els quals han su-
posat una inversió de 2 milions d’euros, la creació de 148 
llocs de treball i el manteniment de 175 llocs de treball 
addicionals. Val a dir, que la majoria d’aquestes inversi-
ons efectuades han estat empreses sense presència prèvia 
a Catalunya (greenfield) en activitats com la industrial, 
els serveis i l’R+D. Per tal de reforçar els serveis que 
s’ofereixen per a l’atracció d’inversions, 18 de les 34 ofi-
cines exteriors d’ACC1Ó, treballaran per captar projectes 
d’inversió a Catalunya. Aquest fet potenciarà la xarxa i 
ajudarà directament a generar un increment de nous pro-
jectes d’inversió pel nostre territori.

g) La Secretaria General del Departament d’Empresa i 
Ocupació, de forma habitual i continuada, revisa les nor-
matives emeses pels diferents Departaments de la Ge-
neralitat que afecten l’activitat empresarial i en especial 
les que regulen els tràmits administratius a les empreses, 
amb la intenció d’evitar noves càrregues administrati-
ves als empresaris, proposar les màximes mesures tant 
d’eliminació com de simplificació administrativa que en 
definitiva aportin la millora de les relacions entre les em-
preses i l’administració.

Aquesta tasca s’aborda des de dues direccions: 

Pel que fa a la normativa de nova elaboració, produïda 
pels diferents Departaments, es revisen totes les propos-
tes de textos normatius que s’incorporen a l’aplicació 
informàtica corporativa de tramitació, i es fan les corres-
ponents observacions sempre en relació a la simplifica-

ments. Una de les primeres comissions sectorials que 
està previst crear és la de recerca i innovació, integrada 
per representants dels departaments d’Economia i Co-
neixement i del d’Empresa i Ocupació, que tindrà com 
a finalitat coordinar les polítiques i les actuacions de re-
cerca, desenvolupament, transferència i innovació.

e) A finals del mes de març ACC1Ó va publicar la línia 
d’ajuts per al desenvolupament de plans d’actuació de 
centres que formen part de la xarxa TECNIO 2011. L’or-
dre d’ajut està dotada amb un pressupost de 12,4 milions 
d’euros i té com a finalitat oferir a les empreses serveis i 
estructures d’R+D.

D’altra banda, dins el marc del programa Connect-EU 
de posicionament internacional de la recerca i la innova-
ció catalanes, es treballa de manera contínua amb els 14 
grups de treball específics sectorials –Alimentació, Qu-
ímica, Salut, Materials, Manufacturing, Fotònica, Cièn-
cies Socials, Tecnologies Mèdiques, Nanobiotech, Ener-
gia, Multimèdia, Transport, Aigua i Aerospai– per tal de 
fer arribar les agendes estratègiques de recerca d’empre-
ses i centres tecnològics catalans a Europa i seguir in-
crementant els retorns del VII Programa Marc Europeu.

També està prevista la publicació de la línia d’ajut Inno-
empresa destinada a fomentar la iniciació a la innovació 
de les petites i mitjanes empreses catalanes.

f) ACC1Ó posa a disposició d’empreses i institucions 
del món empresarial programes i serveis que tenen com 
a principal objectiu donar suport en les fases inicials 
d’internacionalització, a través de formació i assessora-
ment personalitzats. Destaquen entre ells, el programa 
NEX-PIPE (impulsat conjuntament per ACC1Ó, l’ICEX 
i les Cambres de Comerç de Catalunya) i el de Primera 
Exportació. D’altra banda, el programa d’internaciona-
lització agrupada d’ACC1Ó té com a finalitat promoure 
l’exportació de les empreses catalanes a través de l’agru-
pació i cooperació entre empreses, mitjançant acords de 
col·laboració, per a la internacionalització dels seus pro-
ductes o serveis.

Per tal de millorar els processos de selecció dels mercats 
amb major potencial per a les empreses catalanes, AC-
C1Ó ha iniciat un nou servei de priorització de mercats, 
que combina el coneixement generat per l’Observatori 
de Prospectiva de Mercats Exteriors, els 34 Centres de 
Promoció de Negocis (CPNs) que ACC1Ó té arreu del 
món i els experts en mercats internacionals que ACC1Ó 
té a la seva seu a Barcelona.

Així mateix, ACC1Ó es troba en un procés d’adaptació 
de la seva xarxa exterior i dels serveis que s’ofereixen, 
necessari en base a l’evolució constant dels mercats i les 
noves necessitats de les empreses en el context actual, 
per tal d’oferir una cobertura més actualitzada d’aques-
tes noves necessitats.

Per tal d’apropar les empreses catalanes als mercats ex-
teriors, facilitant el control directe de les xarxes de dis-
tribució, ACC1Ó potencia l’establiment de filials comer-
cials d’empreses catalanes a l’exterior. Addicionalment, i 
per tal de fomentar la implantació productiva de les em-
preses catalanes als mercats internacionals, ACC1Ó dis-
posa del programa IDE (Inversió Directa a l’Exterior), 
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La reforma del SOC permetrà que aquesta institució tre-
balli en benefici de les persones en atur i de les empre-
ses; implementant una sèrie d’eixos de treball.

1. El reforçament del servei d’orientació laboral de les 
oficines de Treball per a persones en atur, per motivar-les 
en la cerca de feina i orientar-les perquè en trobin. Cal 
recordar que l’índex d’inserció laboral de les persones 
en atur que estan a les aules de recerca intensiva de feina 
del Departament és del 40% en termes acumulats.

2. Disseny d’itineraris professionals d’inserció a les per-
sones en atur en funció dels seus perfils i competències, 
i eines que permetin un disseny coherent del currículum 
professional.

3. Concebre els cursos de formació com instruments efi-
caços per la millora de l’ocupabilitat establint noves pri-
oritats per determinar cursos, territoris i col·lectius com 
a primer pas per acostar la formació per a l’ocupació a 
les necessitats reals del teixit empresarial de Catalunya.

4. El Departament d’Empresa i Ocupació està negoci-
ant amb el Govern Central les noves relacions entre el 
SOC i el Servicio Público de Empleo Estatal. L’objectiu 
és aconseguir que totes les persones en atur passin per 
uns circuits pautats d’ocupabilitat en funció dels seus 
perfils de manera que es puguin intensificar les accions 
ocupacionals segons la durada de les prestacions i els 
col·lectius afectats. Així, es pretén assolir una perfecta 
correlació entre les polítiques actives d’ocupació i les 
passives.

Potenciar el paper del SOC com a institució clau en l’ofe-
riment de recursos per millorar l’ocupabilitat de les per-
sones en atur, amb un nou model de prestacions del SOC 
que aposta per la col·laboració públic - privada i per la 
perfecta vertebració en el territori.

j) Les actuacions destinades a impulsar les infraestructu-
res de telecomunicacions i millorar la disponibilitat dels 
serveis de comunicacions electròniques a tot el territori 
català, tant per a ciutadans com per a empreses, s’execu-
ten des del pla Catalunya Connecta. Aquest pla, té com 
a objectiu donar cobertura dels serveis de banda ampla 
(Banda Ampla Rural), Televisió Digital Terrestre (TDT) 
i telefonia mòbil (TM) a tots els nuclis de població de 
com a mínim més de 50 habitants i tots els polígons in-
dustrials, tot i que inclou en la seva planificació els nuclis 
a partir de 10 habitants.

Pel que fa a la necessitat de millorar la competitivitat del 
sector empresarial i posar a disposició de les empreses 
tota la potencialitat de les infraestructures d’alta veloci-
tat, la Direcció General de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació està executant el projecte Banda Ampla 
Industrial.

El projecte Banda Ampla Industrial, cofinançat a nivell 
europeu en el marc de l’eix d’Innovació, desenvolupa-
ment empresarial i economia del coneixement (FEDER 
2007-2013), executa les seves actuacions entorn dues ini-
ciatives: Polígons Industrials i Anelles Sectorials.

A) Polígons industrials 

La iniciativa de Polígons Industrials té com a objectiu 
incrementar la competitivitat de les empreses ubicades 
a 40 polígons del territori, dotant-los de connectivitat 

ció dels tràmits i l’eliminació de barreres per a l’activitat 
empresarial, amb la intenció que les unitats responsables 
de la tramitació de les normes puguin esmenar els textos, 
abans que siguin aprovats pel Consell Tècnic primer i 
pel Govern després.

Pel que fa a les normatives vigents que afecten l’activi-
tat empresarial, el passat 15 de març Govern va crear 
la Comissió de coordinació per a la implantació de la 
Finestreta Única Empresarial, amb la representació dels 
Departaments amb més rellevància en la relació amb les 
empreses, que entre d’altres actuacions ha de promoure 
la modificació dels procediments que permeten racio-
nalitzar i simplificar les càrregues administratives in-
necessàries, i per tant, la revisió de totes les normatives 
que regulen els tràmits administratius amb les empreses. 
Aquesta Comissió, coordinada pel Departament d’Em-
presa i Ocupació, està ja treballant activament fent pro-
postes de simplificació normativa, algunes de les quals 
quedaran incorporades a l’Avantprojecte de Llei Òmni-
bus que està en fase d’elaboració.

Quan a l’àmbit específic de la Contractació Pública, 
l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació 
Pública, creada pel Decret 203/2001, de 18 de gener, ha 
iniciat, en el marc de les seves funcions, un procés per a 
l’anàlisi dels aspectes administratius de la contractació 
pública a la Generalitat de Catalunya i del seu sector pú-
blic, amb la finalitat de determinar i articular possibles 
millores, les quals aniran dirigides tant a la simplificació 
i agilitació dels procediments de contractació pública, 
com a l’increment de la transparència i de la informa-
ció subministrada sobre la contractació pública, per a les 
quals coses també és previst impulsar la utilització dels 
mitjans electrònics.

h) El Govern està treballant en la definició de les línies 
de foment a la competitivitat. Es tracta de línies de finan-
çament en condicions preferents adreçades a projectes 
d’inversió, de desenvolupament de noves oportunitats de 
negoci i de transformació estructural. Tanmateix, la im-
plementació d’aquestes mesures resta pendent de l’apro-
vació dels pressupostos per a l’any 2011

D’altra banda, s’ofereix suport a projectes empresarials 
específics, fent l’acompanyament cap a altres organismes 
que disposin dels instruments financers adequats.

i) El Departament d’Empresa i Ocupació ha fixat en el 
Pla departamental 2011-2014 l’objectiu de reorientar el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a la prestació de 
serveis de qualitat a ciutadans i empreses que contribu-
eixin a la cohesió social i al desenvolupament econòmic, 
utilitzant mecanismes de col·laboració públics i privats.

El Departament d’Empresa i Ocupació encara la reforma 
del SOC després que el Govern ha culminat l’arquitectu-
ra organitzativa i jurídica del nou model d’orientació, ca-
pacitació i formació professional que posarà fi al desajust 
quasi estructural entre l’oferta formativa i les exigències 
del mercat de treball; amb la modificació del decret de 
creació del Consell Català de la Formació Professional i 
el nomenament de la seva presidenta, amb unes mesures 
que permetran tirar endavant el compromís d’implemen-
tar una formació professional sincronitzada amb la de-
manda de les empreses i l’economia productiva del país.
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4.53. SESSIONS INFORMATIVES  
I COMPAREIXENCES

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president 
del Consell Assessor de Continguts i de 
Programació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals perquè presen-
ti l’Informe sobre la programació 2010-2011 
a Televisió de Catalunya i el Grup d’Emisso-
res de Catalunya Ràdio
Tram. 356-00087/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 01.07.2011 (DSPC-C 113).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana d’Or-
ganitzacions No Governamentals per al 
Desenvolupament davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informi so-
bre els objectius de la Federació
Tram. 356-00096/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
4, tinguda el 01.07.2011 (DSPC-C 112).

Sol·licitud de compareixença del director del 
Servei Català de Trànsit davant la Comissió 
d’Interior perquè informi sobre l’excés de 
velocitat en la conducció del diputat Gerard 
M. Figueras i Albà per una via del Baix Camp
Tram. 356-00122/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un 
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 14750).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, ses-
sió del 06.07.2011.

d’infraestructures de nova generació. En aquests mo-
ments 5 polígons industrials ja disposen de la infraes-
tructura desplegada i s’està desplegant infraestructura a 
25 polígons més. Els 10 polígons romanents, estan en 
procés de planificació, amb un horitzó de finalització 
per l’any 2012.

B) Anelles sectorials

Complementàriament, la iniciativa Anelles Sectorials 
cerca fomentar la competitivitat de determinats sectors 
d’activitat empresarial mitjançant l’aplicació de recursos 
TIC avançats. A data d’avui existeixen dues anelles to-
talment operatives, dues en procés de definició de ser-
veis i dues més en fase de disseny.

L’Anella Industrial, dirigida al sector de l’automoció, va 
esdevenir a l’any 2007 l’escenari pilot per aquestes ini-
ciatives, interconnectant –a través d’infraestructures de 
banda ampla– diferents empreses del sector de l’automo-
ció, així com posant a disposició recursos de supercom-
putació del Barcelona Supercomputing Center (BSC) i 
del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA).

L’Anella Cultural, impulsada per la Generalitat de Ca-
talunya, l’Institut de Cultura de Barcelona, la Fundació 
i2cat i la Xarxa de Municipis Transversal, té com a ob-
jectiu intensificar l’ús de la xarxa com a instrument de 
difusió, producció i intercanvi cultural i la innovació de 
formats. Constituïda per una xarxa d’equipaments cultu-
rals que, a partir d’un ús intensiu de les noves possibili-
tats que ofereixen les xarxes de nova generació, fomenta 
l’intercanvi de continguts, la coproducció d’esdeveni-
ments on-line i impulsa línies de recerca sobre els nous 
usos de la xarxa en la producció cultural, millorant-ne la 
difusió i oferint als creadors una plataforma per experi-
mentar noves aplicacions en les arts digitals.

A data d’avui, les anelles orientades al sector audiovisual 
i logístic, ja operatives a nivell administratiu –disposen 
del convenis i marc de col·laboració definits– es troben 
en procés de definició de serveis per part dels diferents 
agents i empreses participants.

Actualment s’està analitzant el disseny i viabilitat per 
realitzar les anelles sectorials entorn dos sectors em-
presarials competitius a Catalunya, com són l’esportiu i 
l’agroalimentari.

Així mateix cal destacar l’existència d’altres anelles ja 
operatives, tals com la Sanitària, la Científica i l’Admi-
nistrativa, que tot i pertànyer a àmbits d’actuació públics 
o universitaris, poden arribar a interactuar o compartir 
el mateix escenari col·laboratiu i objectius estratègics.

Als enllaços del pla Catalunya Connecta (www.catalu-
nyaconnecta.cat) i al web de la Direcció General de Tele-
comunicacions i Societat de la Informació –a l’apartat de 
xarxes de nova generació– (www.gencat.cat/empresaio-
cupacio/telecomunicacions) es pot consultar informació 
addicional relativa als projectes i actuacions exposades.

Barcelona, 28 de juny de 2011

F. Xavier Mena
Conseller d’Empresa i Ocupació
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS,  
DE FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’Alejandro Saiz Arnaiz, ca-
tedràtic de dret constitucional a la Universi-
tat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Es-
tudi d’un Nou Model de Finançament basat 
en el Concert Econòmic
Tram. 357-00059/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 01.07.2011 (DSPC-C 100).

Compareixença de Ferran Requejo Coll, ca-
tedràtic de ciència política a la Universitat 
Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic
Tram. 357-00060/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 01.07.2011 (DSPC-C 100).

Compareixença d’Enric Argullol i Murgadas, 
catedràtic de dret administratiu de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, davant la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament 
basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00062/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de Planeta Salud davant la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat perquè informin 
sobre la importància de l’R+D en la lluita 
contra la pobresa, especialment pel que fa 
als microbicides i la salut de les dones
Tram. 356-00124/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Elisabeth Abad i Giralt, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Núria Segú Ferré, del Grup 
Parlamentari Socialista, Rafael Luna Vivas, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Joan Bo-
ada Masoliver, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere 
Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya, Alfons López i Tena, del 
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la In-
dependència (reg. 15148).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 01.07.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
4, tinguda el 01.07.2011 (DSPC-C 112).

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Compareixença del conseller d’Interior da-
vant la Comissió de Matèries Secretes o Re-
servades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
Tram. 355-00040/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment d’Interior (reg. 15156).

Comissió competent: Comissió de Matèries Secretes o 
Reservades.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 30.06.2011.
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Compareixença d’una representació de la 
Federació Catalana d’Organitzacions No 
Governamentals per al Desenvolupament 
davant la Comissió de Cooperació i Solida-
ritat per a informar sobre els objectius de la 
Federació
Tram. 357-00066/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 4, 
tinguda el 01.07.2011 (DSPC-C 112).

Compareixença de representants de Plane-
ta Salud davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat per a informar sobre la importàn-
cia de l’R+D en la lluita contra la pobresa, 
especialment pel que fa als microbicides i la 
salut de les dones
Tram. 357-00067/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 4, 
tinguda el 01.07.2011 (DSPC-C 112).

Compareixença del president de l’Institut 
Català Internacional per la Pau davant la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat per a 
presentar la memòria d’activitats i l’informe 
econòmic corresponents al 2010
Tram. 359-00007/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió de Cooperació i Solidaritat, del 01.07.2011 (DSPC-C 
112).

Compareixença de Carles Viver i Pi-Sunyer, 
catedràtic de dret constitucional de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, davant la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament 
basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00063/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença de Josep Maria Coronas 
Guinart, advocat, davant la Comissió d’Es-
tudi d’un Nou Model de Finançament basat 
en el Concert Econòmic
Tram. 357-00064/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença del president del Consell 
Assessor de Continguts i de Programació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals per a presentar l’Informe 
sobre la programació 2010-2011 de Televisió 
de Catalunya i el Grup d’Emissores de Cata-
lunya Ràdio
Tram. 357-00065/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 4, 
tinguda el 01.07.2011 (DSPC-C 113).
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Informe anual sobre l’estat de la cultura i de 
les arts a Catalunya corresponent al 2011
Tram. 334-00022/09

Presentació
President del Consell Nacional 
de la Cultura i de les Arts
Reg. 15155 / Coneixement i tramesa a la Comissió 
de Cultura i Llengua: Mesa del Parlament, 05.07.2011

A la presidenta del Parlament

M. Hble. Sra.,

D’acord amb el que estableix l’article 7 e) de la Llei 
6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cul-
tura i de les Arts, us faig lliurament de l’informe anual 
sobre l’estat de la cultura i de la creació artística a Ca-
talunya, en format electrònic (USB) i en paper, en lloc i 
data a sota indicats.

Ben cordialment,

Barcelona, 29 de juny de 2011

Francesc Guardans i Cambó
President del Conca

N. de la R.: L’informe pot ésser consultat a l’Arxiu del 
Parlament.

Memòria de l’Institut Català de Finances 
corresponent al primer trimestre del 2011
Tram. 334-00024/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 15328 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixe-
ment de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
disposa l’article 40 de la Llei 25/2009, de Pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2010 i el Decret 
109/2011, d’11 de gener, pel qual s’estableixen els criteris 
d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2010 mentre no siguin vigents 
els del 2011, us trameto, adjunta, la Memòria explicativa 
sobre l’activitat de l’Institut Català de Finances, corres-
ponent al primer trimestre de l’exercici 2011.

Barcelona, 30 de juny de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La memòria esmentada pot ésser consultada 
a l’Arxiu del Parlament.

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

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Estats de desenvolupament i d’execució del 
Pressupost de la Generalitat en data del 31 
de març de 2011
Tram. 334-00020/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 15064 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 05.07.2011

A la Presidenta del Parlament

Molt Honorable Senyora Presidenta del Parlament de 
Catalunya,

En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats de 
desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Ge-
neralitat de Catalunya a 31 de març de 2011, i l’informe 
sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeuta-
ment previst en l’article 21.4 de la mateixa llei, per al seu 
lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i Pressu-
post del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 23 de juny de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació tramesa pel coseller pot 
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe sobre l’evolució dels resultats no fi-
nancers i de l’endeutament de la Generalitat 
en data del 31 de març de 2011
Tram. 334-00021/09

Presentació
Conseller, del Departament 
d’Economia i Coneixement
Reg. 15064 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 05.07.2011

N. de la R.: L’escrit corresponent a  aquest tràmit es re-
produeix en l’expedient amb número de tramitació 334-
00020/09.
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Constitució del Consell de Personal del Par-
lament de Catalunya per al període 2011-
2015

Comunicació
Reg. 15421 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 05.07.2011

A la Mesa del Parlament

Us faig avinent que el dimarts, 28 de juny de 2011, a les 
13.00 hores i, d’acord amb el que estableix l’article 124 
dels ERGI: 

«El Consell de Personal s’ha de constituir en un termini 
de 7 dies, a comptar de la data de proclamació del resul-
tat definitiu de les eleccions»,

s’ha constituït el Consell de Personal del Parlament de 
Catalunya, un cop proclamats per la Junta Electoral els 
resultats definitius de les eleccions.

Així mateix, per tal de donar compliment al que esta-
bleix l’article 125.1 dels ERGI: 

«El Consell de Personal ha d’elegir un president o presi-
denta i un secretari o secretària d’entre els seus membres 
i ha de comunicar el resultat d’aquesta elecció a la Mesa 
del Parlament de Catalunya»,

em plau comunicar-vos que, en la dita reunió constituti-
va, s’han elegit els càrrecs següents: 

1. Lluís Pibernat i Riera, com a president

2. Montserrat Pla i Angusto, com a secretària

Adjunt, us trameto certificat del dit acord.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2011

Montserrat Pla i Angusto
Secretària del Consell de Personal del Parlament

N. de la R.: El certificat pot ésser consultat a l’Arxiu del 
Parlament.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Fi de l’adscripció en comissió de serveis 
d’un funcionari de carrera 

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 05.07.2011

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió del 27 d’abril de 
2010, va acordar adscriure en comissió de serveis Llu-
ís Alonso Lacarra al lloc de treball d’uixer especialit-
zat en identificació, del Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat, grup C2, nivell 4, amb efectes 
a partir de la data de presa de possessió i fins a la incor-
poració efectiva de la personal titular de la plaça.

Atès que el 30 de juny de 2011 s’ha produït la incorpo-
ració efectiva de la persona titular de la plaça i que, en 
conseqüència, finalitzen les causes que motivaren l’ads-
cripció en comissió de serveis de Lluís Alonso Lacarra.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Es-
tatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 

Deixar sense efecte l’adscripció en comissió de serveis 
de Lluís Alonso Lacarra al lloc de treball d’uixer especi-
alitzat en identificació, del Departament d’Infraestructu-
res, Equipaments i Seguretat, grup C2, nivell 4, a partir 
del 30 de juny de 2011.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administra-
tiva, es pot interposar, de conformitat amb el que es-
tableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu 
de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termi-
ni d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de 
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu, davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superi-
or de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de con-
formitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar 
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la 
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2011

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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	Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’In



	Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 202-00036/09
	Debat de totalitat
	Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari d’In



	Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural
	Tram. 202-00039/09
	Debat de totalitat
	Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i el Grup Parlamentari de Convergència i Unió  






	2.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre les mesures per a poder veure les televisions autonòmiques públiques a tot l’Estat
	Tram. 250-00126/09
	Rebuig

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


	Proposta de resolució sobre la promoció del reconeixement institucional de Jaume Curbet i Hereu
	Tram. 250-00519/09
	Retirada





	2.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment del principi de seguretat jurídica
	Tram. 302-00046/09
	Rebuig
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política retributiva dels consellers, els alts càrrecs, el personal eventual, el personal directiu de les empreses públiques, i els diputats i altres càrrecs electes de les administracions públiques 
	Tram. 302-00047/09
	Rebuig


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat democràtica
	Tram. 302-00050/09
	Rebuig






	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 disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques
	Tram. 200-00007/09
	Tramitació en lectura única davant el Ple




	3.01.02.	Proposicions de llei
	Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim d’organització dels municipis de gran població
	Tram. 202-00038/09
	Debat de totalitat
	Tramesa a la Comissió
	Termini per a proposar compareixences


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


	Proposició de llei de prohibició de la bandera espanyola
	Tram. 202-00048/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	Proposició de llei de creació del Penedès com a vegueria
	Tram. 202-00051/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat


	Proposició de llei de modificació de la Llei 28/2020, del 3 d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
	Tram. 202-00054/09
	Presentació





	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 9/IX i sobre les gestions per a mantenir la producció d’Ossa Motor a Catalunya
	Tram. 250-00436/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la renovació dels contractes programa de l’Institut Català de les Dones amb els ens locals per a garantir la continuïtat dels serveis d’atenció i informació a les dones
	Tram. 250-00437/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la redacció del Pla director urbanístic de les infraestructures de transport a la comarca del Maresme
	Tram. 250-00438/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un codi de bones pràctiques administratives
	Tram. 250-00439/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els preus dels productes venuts als economats dels centres penitenciaris
	Tram. 250-00440/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la senyalització de Badia del Vallès (Vallès Occidental) a les sortides i als carrils de desacceleració de la carretera C-58
	Tram. 250-00441/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el reallotjament de les famílies afectades per la reforma del barri de la Catalana, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
	Tram. 250-00442/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció del nou edifici de l’Escola Marta Mata del Vendrell (Baix Penedès)
	Tram. 250-00443/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el projecte constructiu i l’execució de les obres dels nous accessos sud, viari i ferroviari, al port de Barcelona
	Tram. 250-00444/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les actuacions per a evitar el tancament o la deslocalització d’Ossa Motor i sobre les mesures de suport al sector de la motocicleta
	Tram. 250-00445/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels drets de les famílies que han preinscrit els seus fills a l’institut Mediterrània del Masnou (Maresme)
	Tram. 250-00447/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les obres d’inici de les obres de construcció de l’Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00448/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Urgell
	Tram. 250-00449/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alta Ribagorça
	Tram. 250-00450/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de la Cerdanya
	Tram. 250-00451/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà - Pallars Sobirà
	Tram. 250-00452/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Hospitalet i el Prat de Llobregat
	Tram. 250-00453/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Camp
	Tram. 250-00454/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Penedès
	Tram. 250-00455/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Tarragonès
	Tram. 250-00456/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Empordà
	Tram. 250-00457/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
	Tram. 250-00458/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Gironès - Pla de l’Estany - Selva Interior
	Tram. 250-00459/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de Lleida
	Tram. 250-00460/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Bages - Solsonès
	Tram. 250-00461/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Berguedà
	Tram. 250-00462/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut d’Osona
	Tram. 250-00463/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Penedès
	Tram. 250-00464/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Garraf
	Tram. 250-00465/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Anoia
	Tram. 250-00466/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Maresme
	Tram. 250-00467/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Barcelonès
	Tram. 250-00468/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Maresme i la Selva Marítima
	Tram. 250-00469/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat
	Tram. 250-00470/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral
	Tram. 250-00471/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord
	Tram. 250-00472/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny
	Tram. 250-00473/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
	Tram. 250-00474/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central
	Tram. 250-00475/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est
	Tram. 250-00476/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Oest
	Tram. 250-00477/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de la Garrotxa
	Tram. 250-00478/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Ripollès
	Tram. 250-00479/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Altebrat
	Tram. 250-00480/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre
	Tram. 250-00481/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Montsià
	Tram. 250-00482/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l’Alt Camp i la Conca de Barberà
	Tram. 250-00483/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent de la Comissió Permanent i la Junta General del Consorci Sanitari de Barcelona
	Tram. 250-00484/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la dotació pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a dur a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes
	Tram. 250-00485/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el requeriment a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè dugui a terme diverses actuacions al delta de la Tordera
	Tram. 250-00486/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió als pressupostos del 2011 d’una dotació per al compliment del Pla de millora hidràulica i ambiental al riu Tenes
	Tram. 250-00488/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el compliment de la normativa d’estalvi i eficiència energètica en els edificis
	Tram. 250-00489/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ús de combustibles renovables alternatius i sobre la substitució progressiva de les centrals tèrmiques convencionals per les de cicle combinat
	Tram. 250-00490/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla específic de foment del transport públic
	Tram. 250-00491/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’estalvi i eficiència energètica
	Tram. 250-00492/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el coneixement de la situació d’Alstom i sobre les actuacions per a garantir la continuïtat de l’empresa
	Tram. 250-00493/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la inclusió en el pressupost del 2011 d’una partida pressupostària per a l’execució de les obres del nou centre d’atenció primària de la Mina, a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
	Tram. 250-00494/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis i els recursos de l’Hospital de Mataró i sobre el funcionament del Consorci Hospitalari de Mataró
	Tram. 250-00495/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a la Vinyota, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 250-00496/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei de declaració del parc natural de la conca lacustre de Banyoles (Pla de l’Estany)
	Tram. 250-00497/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el compliment del conveni signat amb l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) per al tancament del dipòsit controlat de residus de les Valls
	Tram. 250-00498/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’horari d’atenció del centre d’atenció primària de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)
	Tram. 250-00499/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el l’inici del procés d’adjudicació de les obres per a la construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc Central
	Tram. 250-00500/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’establiment d’un conveni 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 pague
	Tram. 250-00501/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre l’impuls i el garantiment de les actuacions del servei d’informació i assessorament sobre el deute hipotecari i la seva col·laboració amb els ens locals i financers
	Tram. 250-00503/09
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	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
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’impuls d’un procés de diàleg amb els grups parlamentaris i els agents socials per a consensuar la política de seguretat
	Tram. 250-00546/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la inclusió en l’enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la valoració de l’actuació del Departament d’Interior, del Cos de Mossos d’Esquadra i del moviment del 15-M
	Tram. 250-00547/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el nomenament d’un secretari o secretària de Seguretat del Departament d’Interior
	Tram. 250-00548/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals
	Tram. 250-00549/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació i de reforma de l’Escola Teresa Godes i Domènech, del Montmell (Baix Penedès)
	Tram. 250-00550/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cantallops, a Avinyonet del Penedès (Alt Penedès)
	Tram. 250-00551/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’organització d’un homenatge institucional a Jaume Curbet
	Tram. 250-00552/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a mantenir la base operativa de la companyia Ryanair a l’aeroport de Reus
	Tram. 250-00553/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el requeriment a Ryanair perquè compleixi l’acord per a operar des de l’aeroport de Reus i sobre la posada en marxa d’un pla de captació de rutes aèries
	Tram. 250-00555/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la participació del Parlament de Catalunya en els processos informatius i de consulta de la Unió Europea
	Tram. 250-00556/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’activitat i les connexions de l’aeroport de Girona - Costa Brava
	Tram. 250-00557/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de cursos de formació ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya
	Tram. 250-00558/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment del servei de mediació intercultural a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
	Tram. 250-00559/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la incorporació dels trajectes dels trens Avant al programa de fidelització Renfe Tempo i sobre l’ampliació de la vigència dels abonaments per a aquests trajectes
	Tram. 250-00560/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el traspàs de la titularitat de la Llar del Productor a l’Ajuntament d’Almatret (Segrià)
	Tram. 250-00561/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències d’atenció primària
	Tram. 250-00562/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències del CAP Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
	Tram. 250-00563/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències del CAP Gavà-1
	Tram. 250-00564/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el tancament del dispensari de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00565/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el reconeixement del Consell Nacional Libi de Transició com a interlocutor legítim i representatiu de Líbia i sobre l’establiment de relacions institucionals amb el dit Consell
	Tram. 250-00566/09
	Presentació





	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei orgànica de modificació de les províncies de Catalunya
	Tram. 270-00008/09
	Esmenes a la totalitat
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
	Tram. 270-00009/09
	Esmenes a la totalitat





	3.15.	Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’espai català de comunicació
	Tram. 302-00044/09
	Esmenes presentades
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Pla estratègic per a modernitzar la justícia
	Tram. 302-00045/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment del principi de seguretat jurídica
	Tram. 302-00046/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política retributiva dels consellers, els alts càrrecs, el personal eventual, el personal directiu de les empreses públiques, i els diputats i altres càrrecs electes de les administracions públiques 
	Tram. 302-00047/09
	Esmenes presentades


	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de mobilitat
	Tram. 302-00048/09
	Esmenes presentades
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