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TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O
CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10.

Resolucions

Resolució 109/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració del projecte executiu de l’Hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de l’Hospital
Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf), en
centre sociosanitari de referència
Tram. 250-00250/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 88)

p. 7

Resolució 202/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’execució de les obres de l’Escola Fluvià, de Barcelona
Tram. 250-00194/09 i 250-00295/09
Adopció

Resolució 203/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’execució de les obres de l’Institut Pere IV, de Barcelona
Tram. 250-00195/09 i 250-00296/09
Adopció

Tram. 250-00196/09 i 250-00297/09
Adopció
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Tram. 250-00197/09 i 250-00291/09
Adopció

Resolució 168/IX del Parlament de Catalunya, sobre la reciprocitat en la llibertat de recepció directa de les
emissions de ràdio i televisió del País Valencià i de Catalunya
Tram. 250-00158/09
Adopció
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Resolució 169/IX del Parlament de Catalunya, sobre el programa «La sardana a l’escola»
Tram. 250-00173/09
Adopció
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Resolució 170/IX del Parlament de Catalunya, sobre
l’impuls a l’oficialitat de l’occità a Catalunya
Tram. 250-00237/09
Adopció

p. 8

Resolució 171/IX del Parlament de Catalunya, sobre la garantia de l’emissió de Televisió de Catalunya al País
Valencià i de la reciprocitat definitiva entre Televisió de Catalunya i Canal 9
Tram. 250-00245/09
Adopció
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Resolució 172/IX del Parlament de Catalunya, sobre
el suport a les entitats que defensen la cultura catalana a la
Catalunya del Nord
Tram. 250-00262/09
Adopció
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Resolució 173/IX del Parlament de Catalunya, sobre
la preservació i el manteniment de la Casa Puig i Cadafalch,
d’Argentona (Maresme)
Tram. 250-00354/09
Adopció

p. 9

Resolució 200/IX del Parlament de Catalunya, sobre la promoció de les comunitats catalanes de l’exterior
Tram. 250-00349/09
Adopció
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Resolució 201/IX del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de l’edifici de l’Escola Els Pins de Moja,
d’Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 250-00244/09
Adopció

p. 10

p. 11

Resolució 204/IX del Parlament de Catalunya, sobre el finançament i l’execució de les obres de l’Escola Mediterrània de Barcelona

Resolució 167/IX del Parlament de Catalunya, sobre
la participació dels trabucaires en esdeveniments populars i
sobre la negociació del contingut del projecte de reial decret
del reglament d’armes
Tram. 250-00052/09
Adopció

p. 11

p. 11

Resolució 205/IX del Parlament de Catalunya, sobre el finançament i l’execució de les obres de l’Institut Fabra i Coats, de Barcelona
p. 12

Resolució 206/IX del Parlament de Catalunya, sobre el finançament i l’execució de les obres de l’Institut Viladomat, de Barcelona
Tram. 250-00198/09 i 250-00299/09
Adopció

p. 12

Resolució 207/IX del Parlament de Catalunya, sobre
el finançament i l’execució de les obres de l’Institut Angeleta
Ferrer, de Barcelona
Tram. 250-00199/09 i 250-00298/09
Adopció

p. 12

Resolució 208/IX del Parlament de Catalunya, sobre el finançament i l’execució de les obres de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
Tram. 250-00201/09 i 250-00300/09
Adopció

p. 13

Resolució 209/IX del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de construcció de l’Escola Univers, al barri de
Gràcia de Barcelona
Tram. 250-00202/09 i 250-00289/09
Adopció

p. 13

Resolució 210/IX del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de construcció de l’Escola Can Fabra, de
Barcelona
Tram. 250-00203/09 i 250-00290/09
Adopció

p. 13

Resolució 211/IX del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de construcció de l’Escola Sant Martí, de
Barcelona
Tram. 250-00204/09 i 250-00288/09
Adopció

p. 14

Resolució 212/IX del Parlament de Catalunya, sobre
l’inici de les obres de l’Escola Agnès, de Sitges (Garraf)
Tram. 250-00208/09 i 250-00302/09
Adopció

p. 14

Resolució 213/IX del Parlament de Catalunya, sobre
diverses actuacions en centres educatius públics de Gavà
(Baix Llobregat)
Tram. 250-00214/09
Adopció

p. 14
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Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el futur de les polítiques socials
Tram. 300-00068/09
Substanciació

p. 15

Interpel·lació al Govern sobre el cànon de l’aigua i la
situació de l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 300-00069/09
Substanciació

p. 15

Interpel·lació al Govern sobre la gestió del Departament d’Empresa i Ocupació
Tram. 300-00070/09
Substanciació

1.40.

p. 15

p. 15

p. 16

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

Tram. 250-00211/09
Rebuig

p. 16

p. 16

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

p. 17

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

p. 17

Proposta de resolució sobre la suspensió de les
intervencions quirúrgiques a la tarda

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell
sobre certs usos autoritzats de les obres òrfenes
p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als aliments destinats als lactants i els infants de
poca edat i als aliments per a usos mèdics especials
Tram. 295-00041/09
Coneixement de la proposta

Tram. 250-00192/09
Retirada

p. 15

Acords amb relació a les institucions de la Unió
Europea

Tram. 295-00039/09
Coneixement de la proposta

p. 16

Proposta de resolució sobre el nomenament de la
persona responsable del Programa per a les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals

Proposta de resolució sobre el temps d’espera per
a ésser intervingut quirúrgicament pel Servei Català de la
Salut

Interpel·lació al Govern sobre el futur de la inspecció de treball
Tram. 300-00073/09
Substanciació

Tram. 250-00191/09
Rebuig

Tram. 250-00200/09
Rebuig

Interpel·lació al Govern sobre la posada en funcionament del corredor ferroviari mediterrani
Tram. 300-00072/09
Substanciació

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

p. 15

Interpel·lació al Govern sobre la política cultural

Tram. 300-00071/09
Substanciació
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2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA,
CANVI O DECAÏMENT

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

Tram. 250-00234/09
Rebuig

p. 17

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una
campanya institucional per a la moderació de la velocitat i la
conducció responsable
Tram. 250-00251/09
Rebuig

p. 17

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

p. 17

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

p. 17

2.10.25. Propostes de resolució

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

Proposta de resolució sobre l’arxivament dels expedients sancionadors oberts per haver infringit la prohibició de superar els 80 km als accessos a l’àrea metropolitana
de Barcelona

Proposta de resolució sobre la revisió pel Consell
de Seguretat Nuclear de les condicions de l’autorització
d’explotació de la central nuclear de Vandellòs II

Tram. 250-00038/09
Decaïment

p. 16

Proposta de resolució sobre el nomenament immediat d’un secretari o secretària de Seguretat
Tram. 250-00070/09
Retirada

p. 16

Proposta de resolució sobre la supressió del criteri de tenir familiars exalumnes del centre per a resoldre
situacions d’empat en el procés de matriculació per al curs
2011-2012
Tram. 250-00083/09
Retirada

p. 16

Proposta de resolució sobre la inclusió de la informació complementària dels senyals de trànsit en català i en
castellà
Tram. 250-00161/09
Rebuig

p. 16

Proposta de resolució sobre la continuïtat dels ajuts
relatius al planejament urbanístic iniciat el 2004
Tram. 250-00178/09
Rebuig
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Tram. 250-00292/09
Rebuig

Tram. 250-00339/09
Retirada

p. 17

p. 17

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

p. 17

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes
de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del recurs de cassació en matèria
de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09
Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups
socials
Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

p. 18
p. 18
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Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública
Tram. 202-00019/09
Pròrroga del termini per als treballs de la ponència

p. 18

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
Pròrroga del termini per a proposar compareixences

panyola

Proposició de llei de prohibició de la bandera es-

Tram. 202-00048/09
Esmenes a la totalitat

vegueria

p. 19

Proposició de llei de publicació de les balances fis-

Tram. 202-00058/09
Presentació
3.10.

p. 18

Proposició de llei de creació del Penedès com a

Tram. 202-00051/09
Esmenes a la totalitat

cals

p. 18

p. 21

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la promoció de les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-00349/09
Correcció d’errades de publicació, relativa a l’esmena
presentada pel GP de Convergència i Unió (BOPC 81)

p. 22

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

p. 22

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
Esmenes presentades

p. 23

Proposta de resolució sobre el millorament de les
prestacions de la línia 8 del servei de trens de rodalia
Tram. 250-00579/09
Presentació

p. 23

Proposta de resolució sobre el manteniment dels
serveis de guàrdies al CAP Breda
Tram. 250-00580/09
Presentació

p. 24

Proposta de resolució sobre el desmantellament
per Red Eléctrica de España de la línia de 220 kV que va de
Vic (Osona) a Juià (Gironès)
Tram. 250-00581/09
Presentació

p. 24

Proposta de resolució sobre el compliment del conveni col·lectiu vigent del servei de transport sanitari i sobre
el garantiment dels recursos econòmics en el transport sanitari per al 2012
Tram. 250-00586/09
Presentació
3.15.

p. 25

Proposta de resolució sobre la recuperació del Festival Shakespeare de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00583/09
Presentació

p. 25

Proposta de resolució sobre la no-renovació dels
convenis amb Òmnium Cultural
Tram. 250-00584/09
Presentació

p. 26

Proposta de resolució sobre el permís per a la captura puntual de la polla blava al Delta de l’Ebre i sobre les
indemnitzacions pels danys causats pels flamencs en els
conreus d’arròs
Tram. 250-00585/09
Presentació
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p. 27

p. 27

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment dels acords de la Cimera per a la Reactivació Econòmica del 25 de març de 2011
Tram. 302-00052/09
Esmenes presentades

p. 28

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el servei públic educatiu amb relació a la garantia d’equitat, excel·lència i igualtat d’oportunitats
Tram. 302-00053/09
Esmenes presentades

p. 29

Moció subsegüent a la 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. 302-00054/09
Esmenes presentades

p. 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del món agrari
Tram. 302-00055/09
Esmenes presentades

p. 31

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’energia nuclear
Tram. 302-00056/09
Esmenes presentades

p. 33

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial i d’ocupació
Tram. 302-00057/09
Esmenes presentades

3.40.

p. 34

PROCEDIMENTS AMB RELACIÓ A LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels

principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la
Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell
sobre el dret d’accés a un advocat en els processos penals i
el dret de comunicació en el moment de la detenció
Tram. 295-00040/09
Pròrroga del termini de formulació d’observacions

p. 35

4.

INFORMACIÓ

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans
del Parlament

Proposta de resolució sobre el manteniment dels
serveis de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 250-00582/09
Presentació

Núm. 120

diputat

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un

Tram. 234-00014/09 i 234-00015/09
Adopció

p. 36

Renúncia de la condició de membre del Consell de
Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Correcció d’errades de publicació (BOPC 114)

p. 36

Atorgament de la Medalla d’Honor del Parlament a
Josep Guardiola i Sala
Acord
4.45.

p. 36

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Salut

Tram. 410-00011/09
Ratificació del president

p. 36

3

25 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

sones

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Per-

Tram. 411-00001/09
Substitució de diputats

p. 37

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària
Tram. 408-00007/09
Acord
4.50.

p. 37

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/IX, sobre el
diàleg social
Tram. 390-00001/09
Informe relatiu al compliment de la Moció

p. 37

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

p. 38

Control del compliment de la Moció 30/IX, sobre
la sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla
contra el fracàs escolar
Tram. 390-00030/09
Informe relatiu al compliment de la Moció
4.53.

p. 39

Sessions informatives i compareixences

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Educació
sobre el compliment de la Moció 30/IX del Parlament de
Catalunya, sobre la sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla contra el fracàs escolar
p. 39

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
Salut amb el conseller de Salut sobre els canvis a l’organigrama del Departament de Salut
Tram. 354-00048/09
Sol·licitud i tramitació

p. 39

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el grau de compliment del Pacte per a la
mobilitat del Maresme
Tram. 354-00049/09
Sol·licitud i tramitació

p. 40

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les actuacions previstes amb relació al futur de
l’aeroport de Reus
Tram. 354-00050/09
Sol·licitud i tramitació

p. 40

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de representants de
l’associació «Stop bales de goma» davant la Comissió d’Interior perquè presentin la iniciativa «Stop bales de goma»
Tram. 356-00100/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 40

Sol·licitud de compareixença de Salam Almaslamani, presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya,
davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre les activitats de foment de les relacions
entre Palestina i Catalunya
Tram. 356-00107/09
Acord sobre la sol·licitud

Tram. 356-00111/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 40

p. 40

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de Stop Bales de Goma davant la Comissió d’Interior perquè
informi sobre la campanya per a prohibir l’ús de projectils
de goma
Tram. 356-00112/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 40

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de Justícia i Pau davant la Comissió d’Interior perquè informi
sobre la campanya per a prohibir l’ús de projectils de goma
p. 40

Sol·licitud de compareixença d’Eduard Ibáñez Pulido, director de Justícia i Pau de Barcelona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la seva iniciativa sobre els
projectils de goma
Tram. 356-00120/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 41

Sol·licitud de compareixença de Nicola Tanno, por-

taveu de l’Associació Stop Bales de Goma, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la seva iniciativa sobre els
projectils de goma
Tram. 356-00121/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 41

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Carné, president de l’Ens de Comunicació Associativa, davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la memòria
d’activitats de l’entitat
Tram. 356-00123/09
Sol·licitud

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Tram. 354-00045/09
Rebuig de la sol·licitud

davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè
informi sobre el projecte educatiu «Millorem»

Tram. 356-00113/09
Acord sobre la sol·licitud

Compliment de resolucions i de mocions

Núm. 120

p. 41

Sol·licitud de compareixença del president i de la
direcció del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats
perquè informin sobre el projecte de la Biblioteca Digital de
Catalunya
Tram. 356-00125/09
Acord sobre la sol·licitud

p. 41

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’Institut d’Estudis Catalans davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presenti el portal Meridià (Mesurament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació)
de l’Observatori de la Recerca
Tram. 356-00126/09
Sol·licitud

p. 41

Sol·licitud de compareixença del director del Centre
d’Estudis d’Opinió davant la Comissió de Benestar, Família i
Immigració perquè informi sobre els paràmetres sociològics
emprats per als qüestionaris sobre immigració
Tram. 356-00148/09
Sol·licitud

p. 41

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-

bres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre les polítiques de cohesió social i de lluita contra
la pobresa
Tram. 355-00021/09
Substanciació

p. 42

Compareixença del conseller d’Interior davant la
Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compliment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
Tram. 355-00040/09
Substanciació

p. 42

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el
conseller d’Interior sobre el Pla de seguretat i atenció a les
víctimes de violència masclista i domèstica
Tram. 355-00041/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

p. 42

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Argent Ba-

llús, president de l’Associació Educativa i Formativa Tbclass,
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-

tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats
de Barcelona, o la persona que ell designi, amb relació a la
Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret
civil a Catalunya
Tram. 353-00001/09
Substanciació

p. 42

Compareixença del president del Consell dels Col·
legis d’Advocats de Catalunya, o la persona que ell designi,
amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 353-00002/09
Substanciació

p. 42

Compareixença d’un magistrat de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria
de dret civil a Catalunya
Tram. 353-00003/09
Substanciació

p. 42

Compareixença del portaveu de l’Associació Professional de la Magistratura a Catalunya amb relació a la
Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret
civil a Catalunya
Tram. 353-00004/09
Substanciació

p. 43

Compareixença d’una representació de l’Acadèmia
de Jurisprudència i Legislació de Catalunya amb relació a la
Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret
civil a Catalunya
Tram. 353-00005/09
Substanciació

p. 43

Compareixença de la presidenta del Consell dels
Col·legis de Procuradors de Catalunya, o la persona que
ella designi, amb relació a la Proposició de llei del recurs de
cassació en matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 353-00006/09
Substanciació

p. 43

Compareixença de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de
dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació
a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de
dret civil a Catalunya
Tram. 353-00007/09
Substanciació

p. 43

Compareixença de Lluís Caballol Angelats, professor titular de dret processal de la Universitat de Barcelona,
amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 353-00008/09
Substanciació

p. 43

Compareixença de Lluís Puig i Ferriol, catedràtic
emèrit de dret civil, amb relació a la Proposició de llei del
recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 353-00009/09
Decaïment

p. 43

Núm. 120

Compareixença del rector de la Universitat de Vic
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i innovació
Tram. 357-00025/09
Substanciació

p. 44

Compareixença de la rectora de la Universitat Ramon Llull davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats
per a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i
innovació
Tram. 357-00026/09
Substanciació

p. 44

Compareixença del rector de la Universitat Internacional de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i
Universitats per a informar sobre les polítiques d’universitat,
recerca i innovació
Tram. 357-00027/09
Substanciació

p. 44

Compareixença del rector de la Universitat Abat
Oliba davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per
a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i innovació
Tram. 357-00028/09
Substanciació

p. 44

Compareixença de representants de la Direcció
General de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre les
polítiques de cooperació al desenvolupament i d’ajut humanitari
Tram. 357-00041/09
Substanciació

p. 44

Compareixença del director general de Cooperació
davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre el seu programa d’actuació i sobre el desplegament del Pla director de cooperació
Tram. 357-00042/09
Substanciació

p. 44

Compareixença d’una representació del Consell
d’Alcaldes del Consell Comarcal del Pallars Jussà davant la
Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la seva
posició amb relació a l’avantprojecte de traçat de la línia de
molt alta tensió Penyalba - El Arnedo - Isona
Tram. 357-00044/09
Substanciació

p. 45

Compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per
a informar sobre les línies de treball de la Secretaria d’Afers
Exteriors
Tram. 357-00046/09
Substanciació

p. 45

Compareixença d’una representació de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica davant la
Comissió de Salut per a exposar el document de consens
sobre el tabaquisme
Tram. 357-00054/09
Substanciació

p. 45

Compareixença de Manuel Serra Domínguez, catedràtic de dret processal, amb relació a la Proposició de llei
del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya

Compareixença d’una representació del Comitè
Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme davant la Comissió de Salut per a exposar el document de consens sobre el tabaquisme

p. 43

p. 45

Tram. 353-00010/09
Substanciació

Compareixença del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i
Universitats per a informar sobre les polítiques d’universitat,
recerca i innovació
Tram. 357-00019/09
Substanciació

p. 43

Compareixença de la rectora de la Universitat
Oberta de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i
Universitats per a informar sobre les polítiques d’universitat,
recerca i innovació
Tram. 357-00024/09
Substanciació
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p. 44

Tram. 357-00055/09
Substanciació

Compareixença d’una representació de la Federació 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
Substanciació

p. 45

Compareixença d’Heribert Padrol i Munté, advocat,
davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00068/09
Substanciació

p. 45

Compareixença de Joan Carles Costas i Terrones,
professor d’economia i hisenda de la Universitat de Barcelo-

5

25 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

na, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00069/09
Substanciació

p. 45

Compareixença de Luis Manuel Alonso González,
catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00070/09
Substanciació

p. 45

Compareixença de Joaquim Solé Vilanova, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament
basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00071/09
Substanciació

p. 46

Compareixença de representants de l’associació
Stop Bales de Goma i de Justícia i Pau davant la Comissió
d’Interior per a informar sobre la campanya per a prohibir
l’ús de projectils de goma
Tram. 357-00082/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 46

Compareixença de Salam Almaslamani, presidenta
de la Comunitat Palestina de Catalunya, davant la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea per a informar sobre les
activitats de foment de les relacions entre Palestina i Catalunya
Tram. 357-00083/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 46

Núm. 120

Compareixença d’Antoni Argent Ballús, president
de l’Associació Educativa i Formativa Tbclass, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre el
projecte educatiu «Millorem»
Tram. 357-00084/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 46

Compareixença del president i de la direcció del
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya davant
la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre el projecte de la Biblioteca Digital de Catalunya
Tram. 357-00085/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 46

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de
Greuges amb el síndic de greuges per a presentar la Resolució sobre els fets de la plaça de Catalunya de Barcelona
del 27 de maig de 2011 i del Parlament de Catalunya del 15
de juny de 2011
Tram. 359-00009/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

4.90.

p. 46

RÈGIM INTERIOR

4.90.05. Pressupost del Parlament

Liquidació del pressupost del Parlament corresponent al 2010
Tram. 232-00002/09
Aprovació

p. 47

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

SUMARI

6

25 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10.

RESOLUCIONS

Núm. 120

Resolució 167/IX del Parlament de Catalunya, sobre la participació dels trabucaires
en esdeveniments populars i sobre la negociació del contingut del projecte de reial decret del reglament d’armes
Tram. 250-00052/09

Resolució 109/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració del projecte executiu
de l’Hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i
sobre la conversió de l’Hospital Residència
Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf),
en centre sociosanitari de referència
Tram. 250-00250/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 88)

Al BOPC 88
A la pàg. 19

Al títol

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 6, 13.07.2011, DSPC-C 120

Comissió de Cultura i Llengua
La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la participació dels trabucaires en
esdeveniments populars i sobre la negociació del contingut del projecte de reial decret del reglament d’armes
(tram. 250-00052/09), presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 9001).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

On diu:
«Resolució 109/IX del Parlament de Catalunya, sobre
l’elaboració del projecte executiu de l’Hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de l’Hospital - Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf), en centre sociosanitari de referència»
Ha de dir:

Resolució
1. El Parlament de Catalunya lamenta la prohibició de la
participació dels trabucaires en la commemoració, el dia
6 de febrer de 2011, dels fets de la Gleva del 1714.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

«Resolució 109/IX del Parlament de Catalunya, sobre
l’elaboració del projecte executiu de l’Hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de l’Hospital Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf), en centre sociosanitari de referència»

A la lletra B
On diu:
«b) Agilitar els tràmits per a conversió de l’actual actual
Hospital - Residència de Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Garraf) en centre sociosanitari de referència.»
Ha de dir:
«b) Agilitar els tràmits per a la conversió de l’actual Hospital Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf), en centre sociosanitari de referència.»

a) Emprendre, per mitjà dels departaments que pertoqui
o, en qualsevol cas, de les delegacions territorials, les
accions que consideri pertinents per a permetre la participació d’elements de cultura popular com els trabucaires en esdeveniments populars com ara l’organitzat per
a commemorar els fets de la Gleva del 1714 o altres que
s’organitzin.
b) Fer arribar al Ministeri de l’Interior un document,
consensuat amb la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la
Coordinadora de Trabucaires de Catalunya i el Departament de Cultura, amb les consideracions relatives a les
possibles afectacions d’una interpretació restrictiva del
projecte de reial decret del reglament d’armes, transposició de la directiva europea que estableix un nou marc
regulador de la tinença i l’ús d’armes de foc, de conformitat amb l’article 113 de l’Estatut d’autonomia i amb
les competències regulades pels articles 119, 127, 141 i
164 de l’Estatut i d’acord amb les organitzacions dels
diversos sectors afectats de Catalunya, i negociar-ne el
contingut.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
El president de la Comissió
Esteve Pujol i Badà
Carles Puigdemont i Casamajó
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Resolució 168/IX del Parlament de Catalunya, sobre la reciprocitat en la llibertat de
recepció directa de les emissions de ràdio
i televisió del País Valencià i de Catalunya

Núm. 120

Resolució 169/IX del Parlament de Catalunya, sobre el programa «La sardana a l’escola»
Tram. 250-00173/09

Tram. 250-00158/09

Adopció
Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 6, 13.07.2011, DSPC-C 120

Comissió de Cultura i Llengua
La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la reciprocitat en la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i televisió valencianes i catalanes (tram. 250-00158/09), presentada pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra
Unida i alternativa i pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconèixer la tasca feta durant els darrers anys per les iniciatives
privades, significativament la d’Acció Cultural del País
Valencià, que ha permès la recepció de les emissions televisives i radiofòniques entre territoris que comparteixen un mateix sistema lingüístic, en absència del marc
legal requerit per a l’aplicació de la Carta europea de les
llengües regionals o minoritàries, i apel·la al manteniment de les dites emissions.
2. El Parlament de Catalunya demana al Govern que insti el Govern de l’Estat a facilitar l’aplicació, en el territori
de l’Estat, de la Carta europea de les llengües regionals
o minoritàries, amb una atenció especial al seu article
11.2.
3. El Parlament de Catalunya expressa el suport a un
acord entre el Govern de la Generalitat Valenciana i el
Govern de la Generalitat de Catalunya perquè tots els
respectius canals de ràdio i televisió arribin a ambdós
territoris amb normalitat, demana al Govern de Catalunya que consideri com a prioritat l’assoliment d’aquest
acord tan aviat com sigui possible amb els mitjans tècnics que ambdós governs tenen a l’abast i demana que
la Generalitat Valenciana deixi sense efecte les sancions
econòmiques imposades a Acció Cultural del País Valencià.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
El president de la Comissió
Esteve Pujol i Badà
Carles Puigdemont i Casamajó

Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 6, 13.07.2011, DSPC-C 120

Comissió de Cultura i Llengua
La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre el programa «La sardana a l’escola»
(tram. 250-00173/09), presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 10326).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern i, específicament, el Departament de Cultura i Llengua a treballar
conjuntament amb la Diputació de Girona per a establir
un nou marc de col·laboració que possibiliti l’estabilitat,
en el decurs dels anys, del programa «La sardana a l’escola».
2. El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Ensenyament a iniciar contactes per a analitzar la viabilitat
d’estendre el programa «La sardana a l’escola» a la resta
de centres escolars de Catalunya i a cercar la complicitat
dels mitjans de comunicació per tal de difondre la tasca
cultural del dit programa.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
El president de la Comissió
Esteve Pujol i Badà
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 170/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls a l’oficialitat de l’occità
a Catalunya
Tram. 250-00237/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 6, 13.07.2011, DSPC-C 120

Comissió de Cultura i Llengua
La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el Programa d’aplicació de l’occità
a Catalunya (tram. 250-00237/09), presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12303).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar impuls al programa d’oficialitat de l’occità a Catalunya,
amb la finalitat que es fixin les prioritats de la Llei
35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, per
tal de continuar perseguint tots els objectius i assolint
totes les funcions que l’Acord de Govern del 31 de juliol
de 2007, de creació del programa de foment de l’occità,
li va atribuir, per a aconseguir finalment el desplegament
de l’oficialitat d’aquesta llengua al territori de Catalunya.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
El president de la Comissió
Esteve Pujol i Badà
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 171/IX del Parlament de Catalunya, sobre la garantia de l’emissió de Televisió de Catalunya al País Valencià i de la
reciprocitat definitiva entre Televisió de Catalunya i Canal 9
Tram. 250-00245/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 6, 13.07.2011, DSPC-C 120

Comissió de Cultura i Llengua
La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la garantia de l’emissió de Televisió
de Catalunya al País Valencià i de la reciprocitat definitiva entre Televisió de Catalunya i Canal 9 (tram. 25000245/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries de caràcter institucional per a garantir
que les emissions de TV3 es puguin veure al País Valencià i que s’estableixin, definitivament, les condicions de
reciprocitat entre Televisió de Catalunya i Canal 9.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
El president de la Comissió
Esteve Pujol i Badà
Carles Puigdemont i Casamajó

Núm. 120

Resolució 172/IX del Parlament de Catalunya, sobre el suport a les entitats que defensen la cultura catalana a la Catalunya del
Nord
Tram. 250-00262/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 6, 13.07.2011, DSPC-C 120

Comissió de Cultura i Llengua
La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre el suport a entitats de la Catalunya del
Nord que donen suport a la llengua i la cultura catalanes
(tram. 250-00262/09), presentada pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12304).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme
una política de col·laboració i suport, per mitjà de l’atorgament de subvencions i l’establiment de convenis amb
les entitats que defensen la cultura catalana a la Catalunya del Nord.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
El president de la Comissió
Esteve Pujol i Badà
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 173/IX del Parlament de Catalunya, sobre la preservació i el manteniment
de la Casa Puig i Cadafalch, d’Argentona
(Maresme)
Tram. 250-00354/09

Adopció
Comissió de Cultura i Llengua
Sessió núm. 6, 13.07.2011, DSPC-C 120

Comissió de Cultura i Llengua
La Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió tinguda
el 13 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la restauració de la Casa Puig i Cadafalch, d’Argentona (Maresme) (tram. 250-00354/09),
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 13531).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1.10.
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a) Continuar vetllant pel compliment dels requeriments
fets a la part propietària relatius a les obres de manteniment de la Casa Puig i Cadafalch, a la plaça del Vendre,
d’Argentona (Maresme), atès el caràcter de bé cultural
d’interès nacional (BCIN) d’aquest edifici.
b) Incoar a la part propietària de la Casa Puig i Cadafalch un expedient sancionador per incompliment dels
deures de preservació i manteniment de béns culturals
d’interès nacional, infracció tipificada com a greu per
l’article 71.3.c de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del
patrimoni cultural català, en el cas que el darrer requeriment efectuat fos desatès.
c) Donar suport tècnic i assessorament, tant a l’Ajuntament d’Argentona com a la part propietària de la Casa
Puig i Cadafalch, respecte a les actuacions més prioritàries a emprendre per a salvaguardar el bé, i informar-los
de les línies d’ajut establertes a què es poden acollir per
a restaurar-lo i evitar-ne la degradació i, en cas que sigui
necessari o convenient, iniciar un expedient d’execució
subsidiària.
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
El president de la Comissió
Esteve Pujol i Badà
Carles Puigdemont i Casamajó

Resolució 200/IX del Parlament de Catalunya, sobre la promoció de les comunitats
catalanes de l’exterior
Tram. 250-00349/09

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 4, 14.07.2011, DSPC-C 126

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en
la sessió tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre la promoció de les
comunitats catalanes a l’exterior (tram. 250-00349/09),
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 13529).

Núm. 120

c) Fer les previsions econòmiques pertinents en el pressupost de l’any 2011 per a garantir el funcionament adequat i la promoció de les comunitats catalanes de l’exterior.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
La secretària de la Comissió
Laia Ortiz i Castellví

El president de la Comissió
Ernest Maragall i Mira

Resolució 201/IX del Parlament de Catalunya, sobre la construcció de l’edifici de l’Escola Els Pins de Moja, d’Olèrdola (Alt Penedès)
Tram. 250-00244/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 123

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció de l’escola Els Pins
de Moja, a Olèrdola (Alt Penedès) (tram. 250-00244/09),
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, el
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa, el Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Subgrup Parlamentari de Ciutadans.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Ensenyament a incloure d’una manera immediata en la seva
programació d’inversions la construcció de l’edifici de
l’Escola Els Pins de Moja, d’Olèrdola, perquè les obres
es puguin acabar durant el curs 2012-2013.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar promovent i potenciant les comunitats catalanes de l’exterior, tal com s’ha fet en les legislatures
anteriors, com a instrument de difusió de la cultura i de
la llengua catalanes, i també de projecció de les potencialitats econòmiques, educatives i socials del país.
b) Convocar en el proper període de sessions el Consell
de les Comunitats Catalanes de l’Exterior per a analitzar
la situació actual de les comunitats i les polítiques que
cal seguir per a impulsar-les i fomentar-les.
1.10.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

10

25 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Resolució 202/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’execució de les obres de l’Escola Fluvià, de Barcelona
Tram. 250-00194/09 i 250-00295/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 123

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de
l’Escola Fluvià, de Barcelona (tram. 250-00194/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i el text de la
Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’execució
planificada de l’Escola Fluvià, de Barcelona (tram. 25000295/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Núm. 120

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir
l’execució de les obres de l’Institut Pere IV, de Barcelona, i a inform ar la comunitat educativa del centre i
l’Ajuntament de Barcelona del nou termini previst per a
la finalització de les obres.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Resolució 204/IX del Parlament de Catalunya, sobre el finançament i l’execució de les
obres de l’Escola Mediterrània de Barcelona
Tram. 250-00196/09 i 250-00297/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 123

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir
l’execució de les obres de l’Escola Fluvià, de Barcelona,
i a informar la comunitat educativa del cent re i l’Ajuntament de Barcelona del nou termini previst per a la
finalització de les obres.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Resolució 203/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’execució de les obres de l’Institut Pere IV, de Barcelona
Tram. 250-00195/09 i 250-00296/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 123

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre l’execució de les obres de
l’Institut Pere IV, de Barcelona (tram. 250-00195/09),
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i el text de
la Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’execució planificada de l’Institut Pere IV, de Barcelona (tram.
250-00296/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el text de
la Proposta de resolució sobre l’execució de les obres
de l’Escola Mediterrània de Barcelona (tram. 25000196/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i
l’esmena del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 12312), i el text de la Proposta de resolució sobre el
finançament i l’inici de les obres de l’Escola Mediterrània, de Barcelona (tram. 250-00297/09), presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, i l’esmena del Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12317).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el finançament i l’inici de les obres de l’Escola Me
diterrània de Barcelona i a informar la comunitat educativa del centre i l’Ajuntament de Barcelona del calendari
previst per a la finalització de les obres i el funcionament
del nou centre.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent
1.10.
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Resolució 205/IX del Parlament de Catalunya, sobre el finançament i l’execució de les
obres de l’Institut Fabra i Coats, de Barcelona
Tram. 250-00197/09 i 250-00291/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 123

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Núm. 120

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el
finançament i l’inici de les obres de l’Institut Viladomat,
de Barcelona, i a informar la comunitat educativa del
centre i l’Ajuntament de Barcelona del calendari previst
per a la finalització de les obres i el funcionament del
nou centre.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de
les obres de l’Institut Fabra i Coats, de Barcelona (tram.
250-00197/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i el text de la Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres de l’Institut Fabra i Coats,
de Barcelona (tram. 250-00291/09), presentada pel Grup
Parlamentari Socialista.

Resolució 207/IX del Parlament de Catalunya, sobre el finançament i l’execució de les
obres de l’Institut Angeleta Ferrer, de Barcelona

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

Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 123

Tram. 250-00199/09 i 250-00298/09

Adopció

Resolució

Comissió d’Ensenyament i Universitats

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

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les
obres de l’Institut Angeleta Ferrer, de Barcelona (tram.
250-00199/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 12313), i el text de la Proposta
de resolució sobre el finançament i l’inici de les obres
de l’Institut Angeleta Ferrer, de Barcelona (tram. 25000298/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12318).

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Resolució 206/IX del Parlament de Catalunya, sobre el finançament i l’execució de les
obres de l’Institut Viladomat, de Barcelona
Tram. 250-00198/09 i 250-00299/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 123

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les
obres de l’Institut Viladomat, de Barcelona (tram. 25000198/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i
el text de la Proposta de resolució sobre el finançament i
l’inici de les obres de l’Institut Viladomat, de Barcelona
(tram. 250-00299/09), presentada pel Grup Parlamentari
Socialista.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el
finançament i l’inici de les obres de l’Institut Angeleta
Ferrer, de Barcelona, i a informar la comunitat educativa del centre i l’Ajuntament de Barcelona del calendari
previst per a la finalització de les obres i el funcionament
del nou centre.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent
1.10.
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Resolució 208/IX del Parlament de Catalunya, sobre el finançament i l’execució de les
obres de l’Institut Vallcarca, de Barcelona

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

Tram. 250-00201/09 i 250-00300/09

Resolució

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 123

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de les
obres de l’Institut Vallcarca, de Barcelona (tram. 25000201/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
i el text de la Proposta de resolució sobre el finançament
i l’inici de les obres de l’Institut Vallcarca, de Barcelona
(tram. 250-00300/09), presentada pel Grup Parlamentari
Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

El Parlament de Catalunya insta el Govern a respectar
els convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona per
a l’elaboració del projecte executiu de l’Escola Univers,
al barri de Gràcia, i el conveni de finançament per a la
construcció del centre i a informar la comunitat educativa i l’Ajuntament de Barcelona del calendari previst per
al funcionament del nou centre.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Resolució 210/IX del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de construcció de
l’Escola Can Fabra, de Barcelona
Tram. 250-00203/09 i 250-00290/09

Adopció

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el
finançament i l’inici de les obres de l’Institut Vallcarca,
de Barcelona, i a informar la comunitat educativa de
l’actua l Institut Pere Bosch i Gimpera, que s’hi ha de
traslladar, i l’Ajuntament de Barcelona del calendari previst per a la finalització de les obres i el funcionament
del nou centre.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Resolució 209/IX del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de construcció de
l’Escola Univers, al barri de Gràcia de Barcelona
Tram. 250-00202/09 i 250-00289/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 123

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el projecte de construcció
de l’Escola Univers, al barri de Gràcia de Barcelona
(tram. 250-00202/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, i el text de la Proposta de resolució sobre
la construcció de l’Escola Univers, de Barcelona (tram.
250-00289/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
1.10.

Núm. 120

Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 123

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de
l’Escola Can Fabra, de Barcelona (tram. 250-00203/09),
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i el text de
la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola
Can Fabra, de Barcelona (tram. 250-00290/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a respectar
els convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona per
a l’elaboració del projecte executiu de l’Escola Can Fabra i el conveni de finançament per a la construcció del
centre i a informar la comunitat educativa i l’Ajuntament
de Barcelona del calendari previst per al funcionament
del nou centre.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina
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Resolució 211/IX del Parlament de Catalunya, sobre el projecte de construcció de
l’Escola Sant Martí, de Barcelona
Tram. 250-00204/09 i 250-00288/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 123

Núm. 120

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
d’una manera immediata la construcció de la nova escola
Agnès de Sitges, per tal que estigui en funcionament el
curs 2013-2014.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de
l’Escola Sant Martí, de Barcelona (tram. 250-00204/09),
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i el text de
la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola
Sant Martí, de Barcelona (tram. 250-00288/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a respectar
els convenis signats amb l’Ajuntament de Barcelona per a
l’elaboració del projecte executiu de l’Escola Sant Martí
i el conveni de finançament per a la construcció del centre i a informar la comunitat educativa i l’Ajuntament de
Barcelona del calendari previst per al funcionament del
nou centre.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Resolució 213/IX del Parlament de Catalunya, sobre diverses actuacions en centres
educatius públics de Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00214/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 123

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre diverses actuacions en centres educatius públics de Gavà (Baix Llobregat) (tram.
250-00214/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) No tancar l’Escola Juan Salamero i mantenir-lo obert
més enllà del curs 2012-2013.

Resolució 212/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’inici de les obres de l’Escola Agnès, de Sitges (Garraf)
Tram. 250-00208/09 i 250-00302/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 10, 14.07.2011, DSPC-C 123

b) Executar la reforma integral de l’Institut de Bruguers
d’acord amb el projecte presentat i a iniciar aquesta reforma no més enllà d’aquest curs escolar, garantint la seguretat de l’alumnat i la qualitat dels ensenyaments que
s’hi desenvolupen.
c) Fer efectiu el punt 1.1.7 de l’annex 1 al Protocol de
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat i l’Ajuntament de Gavà per a la coresponsabilitat en tot el que fa referència a la transformació de
l’Escola Gavà Mar en institut escola.

Comissió d’Ensenyament i Universitats

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 14 de juliol de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de l’Escola Agnès, a Sitges (Garraf) (tram. 250-00208/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i el text de la
Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola
Agnès, de Sitges (Garraf) (tram. 250-00302/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya.

El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent
1.10.
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Núm. 120

Interpel·lació al Govern sobre la posada en
funcionament del corredor ferroviari mediterrani

INTERPEL·LACIONS

Tram. 300-00072/09

Interpel·lació al Govern sobre el futur de les
polítiques socials
Tram. 300-00068/09

Substanciació

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 21.07.2011, (DSPCP 23).

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 21.07.2011, (DSPCP 23).
Interpel·lació al Govern sobre el futur de la
inspecció de treball
Tram. 300-00073/09

Interpel·lació al Govern sobre el cànon de
l’aigua i la situació de l’Agència Catalana de
l’Aigua
Tram. 300-00069/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 21.07.2011, (DSPCP 23).

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 21.07.2011, (DSPCP 23).

1.40.

ACORDS AMB RELACIÓ A LES
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03.

CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Interpel·lació al Govern sobre la gestió del
Departament d’Empresa i Ocupació
Tram. 300-00070/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 21.07.2011, (DSPCP 23).

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre certs usos
autoritzats de les obres òrfenes
Tram. 295-00039/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Cultura i Llengua, d’acord amb l’article
181 del Reglament, ha conegut la proposta.
Interpel·lació al Govern sobre la política cultural
Tram. 300-00071/09

Substanciació

Sessió plenària núm. 14, tinguda el 21.07.2011, (DSPCP 23).

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als aliments destinats als lactants i els infants de
poca edat i als aliments per a usos mèdics
especials
Tram. 295-00041/09

Coneixement de la proposta

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

1.20.
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Núm. 120

2.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG,
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

Tram. 250-00178/09

2.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en
la sessió núm. 7, tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 119).
Proposta de resolució sobre l’arxivament
dels expedients sancionadors oberts per
haver infringit la prohibició de superar els 80
km als accessos a l’àrea metropolitana de
Barcelona
Tram. 250-00038/09

Decaïment

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

Rebuig

Decaïment en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Interior, tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 124).

Proposta de resolució sobre el nomenament
immediat d’un secretari o secretària de Seguretat
Tram. 250-00070/09

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat de les Persones en
la sessió núm. 2, tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 121).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Interior,
tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 124).

Retirada

Retirada en la sessió núm. 2 de la Comissió d’Igualtat de
les Persones, tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 121).

Proposta de resolució sobre la supressió
del criteri de tenir familiars exalumnes del
centre per a resoldre situacions d’empat en
el procés de matriculació per al curs 20112012

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

Tram. 250-00083/09

Tram. 250-00200/09

Retirada

Rebuig

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Ensenyament i Universitats, tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 123).

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats
en la sessió núm. 10, tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 123).

Proposta de resolució sobre la inclusió de la
informació complementària dels senyals de
trànsit en català i en castellà

Proposta de resolució sobre el temps d’espera per a ésser intervingut quirúrgicament
pel Servei Català de la Salut

Tram. 250-00161/09

Tram. 250-00211/09

Rebuig

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm.
10, tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 124).

2.10.25.

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 6,
tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 125).

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
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Proposta de resolució sobre els equipaments i l’atenció sanitària al Garraf
Tram. 250-00222/09
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Proposta de resolució sobre l’aprovació i el
desenvolupament del Pla director urbanístic
del Logis Penedès
Tram. 250-00268/09

Rebuig
Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 6,
tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 125).

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

Retirada

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en
la sessió núm. 7, tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 119).

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

Rebuig

Retirada en la sessió núm. 10 de la Comissió d’Interior,
tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 124).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats
en la sessió núm. 10, tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 123).

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

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 6,
tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 125).

Retirada

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió d’Empresa i
Ocupació, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 129).
Proposta de resolució sobre l’elaboració
d’una campanya institucional per a la moderació de la velocitat i la conducció responsable
Tram. 250-00251/09

Proposta de resolució sobre el tancament i
el desmantellament de la central tèrmica de
Cubelles (Garraf)

Rebuig

Tram. 250-00382/09

Rebutjada per la Comissió d’Interior en la sessió núm.
10, tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 124).

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació en la
sessió núm. 9, tinguda el 19.07.2011 (DSPC-C 129).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en
la sessió núm. 7, tinguda el 13.07.2011 (DSPC-C 119).

2.10.25.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
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3.

TRAMITACIONS EN CURS

Proposició de llei de transparència i accés a
la informació pública

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

Tram. 202-00019/09

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Pròrroga del termini per als treballs de la ponència

Proposició de llei del recurs de cassació en
matèria de dret civil a Catalunya

Sol·licitud: Montserrat Tura i Camafreita, ponent del
Grup Parlamentari Socialista; Lluís M. Corominas i
Díaz, ponent del Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 16239).
Pròrroga: 3 mesos.

Tram. 202-00013/09

Tinguda de les compareixences d’organitzacions i grups socials

Finiment del termini: 07.11.2011; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2011.

Comissió de Justícia, 14.07.2011, DSPC-C 122

Compareixences d’organitzacions i grups
socials tingudes davant la Comissió de Justícia
el 14 de juliol de 2011 (DSPC-C 122)
– Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, o la persona que ell designi (tram. 353-00001/09)

Proposició de llei per la qual s’estableix l’aplicació a l’Ajuntament de Reus del règim d’organització dels municipis de gran població

– Compareixença del president del Consell dels Col·legis
d’Advocats de Catalunya, o la persona que ell designi
(tram. 353-00002/09)

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

– Compareixença d’un magistrat de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (tram.
353-00003/09)

Tram. 202-00038/09

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 16366).

– Compareixença del portaveu de l’Associació Professional de la Magistratura a Catalunya (tram. 353-00004/09)

Pròrroga: 1 dia hàbil.

– Compareixença d’una representació de l’Acadèmia de
Jurisprudència i Legislació de Catalunya (tram. 35300005/09)

Acord: Presidència del Parlament, 21.07.2011.

– Compareixença de la presidenta del Consell dels Col·
legis de Procuradors de Catalunya, o la persona que ella
designi (tram. 353-00006/09)
– Compareixença de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de
dret processal de la Universitat de Barcelona (tram. 35300007/09)
– Compareixença de Lluís Caballol Angelats, professor
titular de dret processal de la Universitat de Barcelona
(tram. 353-00008/09)
– Compareixença de Manuel Serra Domínguez, catedràtic de dret processal (tram. 353-00010/09)

Compareixences d’organitzacions i grups
socials decaigudes
– Compareixença de Lluís Puig i Ferriol, catedràtic emèrit de dret civil (tram. 353-00009/09)

Termini de presentació d’esmenes a l’articulat

Finiment del termini: 27.07.2011; 09:30 h.

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

Esmenes a la totalitat
Reg. 14469, 14492, 16177, 16183 / Admissió
a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 14469)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari 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 totalitat de la Proposició de llei de prohibició de la bandera
espanyola, amb N.T. 202-00048/09.

Termini: 15 dies hàbils (del 26.07.2011 al 15.09.2011).
Finiment del termini: 16.09.2011; 09:30 h.

3.01.02.
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güent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de prohibició de la bandera espanyola (tram. 202-00048/09).

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

1

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 16 de juny de 2011
Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciutadans (reg. 14492)

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 104 del Reglamento de la Cámara, presenta enmienda a la totalidad a la Proposició de llei de prohibició
de la bandera espanyola con N.T 202-00048/09.

1

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

Esmenes a la totalitat

Esmena núm. 1
A la totalitat
SP de Ciutadans

Reg. 16182 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 19.07.2011

De retorn de la proposició de llei.

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 16182)

Palau del Parlament, 17 de junio de 2011
Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

A la Mesa del Parlament

Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16177)

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,
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició
de llei de prohibició de la bandera espanyola (tram. 20200048/09).

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència,
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 creació del Penedès com a vegueria (tram. 202-00051/09).

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP de Convergència i Unió

Antecedents
L’Estatut de Catalunya estableix en el seu article 93.4
que la creació de les vegueries és regulada per llei del
Parlament, si bé l’alteració dels límits provincials, si
s’escau, s’ha de portar a terme d’acord amb el que estableix l’article 141.1 de la Constitució espanyola.

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 16183)

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 104
i següents del Reglament del Parlament, presenta la se3.01.02.

La Plataforma per una Vegueria Pròpia, integrada per
ciutadans i ciutadanes de les comarques de l’Alt Penedès,
l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf, i que té per objectiu fonamental la creació d’una vegueria que comprengui aquestes quatre comarques, sota el nom de Vegueria
del Penedès, ha recollit l’adhesió de 63 ajuntaments de
les quatre comarques, que representen el 90% de la seva
població, dels quatre consells comarcals, de desenes
d’entitats i associacions i de milers de ciutadans a títol
individual.
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La Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la
Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de
planificació territorial del Penedès.
La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries.

Exposició de motius
La Vegueria Penedès és una aspiració que es fonamenta
en un seguit de raons de tipus històric, econòmic, cultural, social i polític. Però és també –i d’una manera molt
especial– una aspiració que parteix de la voluntat de la
gent que viu a les quatre comarques que l’han de constituir: l’Anoia, l’Alt i el Baix Penedès, i el Garraf. El moviment per al seu reconeixement va ser impulsat des de
principis del 2005 per la Plataforma per una Vegueria
Pròpia, i es va aconseguir un suport popular amplíssim
i una presa de posició favorable de la majoria d’entitats
cíviques, culturals i econòmiques de les comarques esmentades. Des del punt de vista institucional ha estat
especialment significativa la presa de posició concreta i
formal a favor de la vegueria i de l’àmbit de planificació Penedès dels Consells Comarcals de les quatre comarques i dels plens municipals de 63 Ajuntaments, els
quals representen una majoria amplíssima –superior al
90%– tant pel que fa als consistoris com a la població.
Tot aquest esforç es va veure en part recompensat per la
Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei
1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès, i que va ser aprovada per
unanimitat de tots els grups al Ple del Parlament, en la
sessió tinguda el dia 14 de juliol de 2010. El Pla territorial general de Catalunya defineix que els plans territorials parcials, aplicats a cada àmbit de planificació,
han de marcar les directrius de desenvolupament en els
propers decennis de les diferents realitats territorials que
conformen el país. També estableix que mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions, el Govern,
a l’hora de planificar els serveis, ha de tenir en compte
subsidiàriament aquest àmbits territorials funcionals definits per la Llei.
Tanmateix, al cap de quinze dies va ser aprovada la Llei
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que instaura la divisió de Catalunya en vegueries i que n’estableix només
set, obviant la del Penedès. Amb això, a més de deixar-se
de banda la voluntat popular àmpliament expressada, es
contradeia clarament l’esperit del Pla territorial i de la
divisió territorial que sempre s’havia defensat que havien
d’anar de bracet, s’augmentava el galimaties organitzatiu
del país i s’introduïa un element de discriminació del Penedès, ja que era l’únic àmbit de planificació existent al
qual no corresponia una vegueria.
Tal com s’ha dit anteriorment, els territoris concernits, a
través dels seus representants legals i democràtics, han
manifestat el rebuig a pertànyer a altres vegueries que no
siguin la del Penedès. Així, l’Anoia s’ha posicionat clarament contra la seva inclusió en la Vegueria Central; l’Alt
Penedès i el Garraf, contra la seva pertinença a la Vegueria de Barcelona; i el Baix Penedès a la seva inclusió a la
Vegueria del Camp de Tarragona, i absolutament a favor
de no restar separat de l’Alt Penedès i el Garraf, divisió
que és fruit de la divisió provincial espanyola de 1833.
3.01.02.
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Tot i que la llei de vegueries obre la porta a crear-ne de
noves a proposta de municipis i vegueries, l’envitricollat
procés que estableix contingut al seu article 6 fa molt
difícil, per no dir impossible, la ulterior creació d’una
nova vegueria. D’altra banda imposa uns requisits que no
s’han exigit per a les set vegueries instaurades i que, cal
remarcar-ho, el Penedès ja compleix amb escreix.
Per tot el que s’ha exposat, i principalment per fer justícia
a les aspiracions del Penedès i per organitzar el territori
català amb la màxima coherència i rigor fent coincidir
àmbits de planificació territorial i vegueries, els diputats
sotasignats, presenten el text següent de modificació de
l’article 9 de la Llei 30/2010, per tal que hi sigui inclosa
la vegueria del Penedès.
Per aquests motius, el Grup Mixt - Solidaritat Catalana
per la Independència presenta la següent:

Proposició de llei
– Modificació dels apartats b, c i f de l’article 9, que passen a tenir el següent redactat:
«b) La demarcació veguerial de Barcelona comprèn els
municipis integrats en les comarques del Baix Llobregat,
el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.
»c) La demarcació veguerial de la Catalunya Central
comprèn els municipis integrats en les comarques del
Bages, el Berguedà, Osona, el Solsonès i els set municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí
Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera.
»f) La demarcació veguerial del Camp de Tarragona
comprèn els municipis integrats en les comarques de
l’Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.»
– Addició d’un apartat h a l’article 9, amb el següent redactat:
«h) La demarcació veguerial del Penedès comprèn els
municipis corresponents a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, llevat, en aquest
cas, dels set municipis de l’Alta Anoia: Calaf, Calonge
de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei,
Pujalt, Sant Martí Sesgueioles i Sant Pere Sallavinera.»
– Modificació de la Disposició transitòria primera, apartat tercer, que passa a tenir el redactat següent:
«3. El Consell de Vegueria de l’Alt Pirineu, el Consell de
Vegueria de la Catalunya Central i el Consell de Vegueria del Penedès s’han de constituir tan bon punt hagi estat aprovada l’alteració de límits provincials d’acord amb
el que estableix la disposició final segona. Amb vista a
la constitució d’aquests consells de vegueria, una llei del
Parlament ha de determinar la ciutat en què han de tenir
la seu institucional.»
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011
Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Tramitacions en curs

20

25 de juliol de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposició de llei de publicació de les balances fiscals
Tram. 202-00058/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 15505 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu, Pere Aragonès i Garcia,
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 100.b
del Reglament del Parlament, presenten la proposició de
llei següent:

Proposició de llei de publicació de les balances
fiscals
Memòria justificativa i antecedents
Objecte de la proposició de llei
La proposició de llei presentada té per objecte modificar el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, per tal
d’incloure, dins de l’informe econòmic i financer que
acompanya el projecte de llei de pressupostos que anualment presenta el Govern davant el Parlament, un càlcul
de les balances fiscals entre Catalunya i l’Estat del darrer
exercici liquidat.
Capacitat normativa
La competència per a regular aquesta és reconeguda pel
Títol VI de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i en especial pels articles 211 i 212.
Necessitat i incidència social
La necessitat i incidència social de la proposició de llei
es troba justificada en l’Exposició de Motius del text presentat.
Afectació normativa
La proposició de llei afecta exclusivament al Text Refós
de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, en concret al seu article 31.
Afectació pressupostària
La proposició de llei no comporta cap increment ni suposa cap afectació de crèdit pressupostari.

Exposició de motius
Els estats formats per diferents nivells de govern, requereixen d’un model de finançament que redistribueixi els
recursos entre ells d’acord amb la distribució competencial i de forma suficient i equitativa per a la provisió dels
béns i serveis públics. El repartiment dels recursos entre
els diferents nivells de govern s’ha de fonamentar en la
suficiència, l’equitat i la transparència i, en conseqüència,
és essencial el coneixement dels fluxos fiscals entre els
diferents territoris és essencial. El document fonamental
per quantificar els fluxos fiscals entre els diferents terri3.01.02.
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toris i nivells de govern són les balances fiscals. El concepte de balança fiscal ve definit per la diferència entre la
despesa efectuada pel sector públic estatal en un territori
i el volum d’ingressos fiscals que es generen en aquest
territori. En el cas de Catalunya, més planerament, la diferència entre el que una comunitat autònoma rep de l’Estat i el que paga a l’Administració central.
L’avaluació de les balances fiscal ha tingut una llarga
tradició a Catalunya, que ha anat des d’estudis elaborats
per reconeguts economistes fins a publicacions impulsades pel mateix Govern de la Generalitat, però no és fins
l’any 2003 que s’institucionalitza l’estudi de les balances
fiscals. En la reunió de la part catalana de la Comissió
Mixta de Valoracions Administració de l’Estat - Generalitat de Catalunya de 2 de desembre de 2004 s’acorda la
creació d’un grup de treball amb l’objectiu d’actualitzar i
posar al dia les estimacions de la balança fiscal de Catalunya. En data 31 de gener de 2005 aquest grup presenta els resultats del dèficit fiscal de Catalunya per a l’any
2001 i realitza una proposta per identificar el component
estructural d’aquesta balança, per tal de donar una idea
de quin pot ser el desequilibri entre els fluxos territorials de despeses i ingressos amb l’Administració Central
que de forma permanent suporta Catalunya. En aquest
document s’exposa també la metodologia adoptada pels
càlculs, així com les dades de l’evolució del dèficit fiscal
de Catalunya en el període 1986-2001.
Posteriorment, el Govern de la Generalitat encarrega al
mateix grup d’experts una nova actualització i posada al
dia de la balança fiscal per al període 2002-05, seguint
la metodologia establerta en l’informe previ realitzat pel
mateix grup de treball l’any 2005. El resultat de l’estudi
es presenta el 9 de juliol de 2008. Malgrat que es parteix
de la metodologia emprada en l’estudi anterior, durant
aquell interval es produeixen avenços, tant en la disposició d’informació com en alguns aspectes metodològics,
que permeten oferir unes estimacions de la balança fiscal
més precises.
Al mateix temps la pressió d’alguns grups parlamentaris
catalans als successius governs de l’Estat Espanyol aconsegueix que es presentin el juliol de 2008 les balances
fiscals de totes les Comunitats Autònomes de l’Estat per
a l’any 2005. Aquest estudi permet obtenir una radiografia clara de l’estat de la qüestió per avançar cap a un nou
model de finançament de les Comunitats Autònomes,
fruit de l’aprovació del nou Estatut de Catalunya i de la
necessària modificació de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA). La seva
publicació evidencia que Catalunya es situa en un alarmant i crònic dèficit fiscal, tal i com mostren els resultats
en cadascun dels mètodes diferents de càlcul emprats.
L’objectiu de disminució del dèficit fiscal que pateix la
Generalitat de Catalunya ha estat una voluntat compartida de la majoria de forces polítiques catalanes. Posar
les bases d’un nou model de finançament i concretar la
inversió de l’estat a Catalunya en infraestructures en un
percentatge igual al de la nostra contribució al PIB espanyol –com reglamenta la Disposició Addicional Tercera
de l’Estatut– respon a questa voluntat.
D’altra banda s’ha de tenir en compte que la Disposició
Addicional Tercera de l’Estatut té una durada determi-
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nada (7 anys), i per tant aquesta clàusula no garanteix
a llarg termini que aquesta possible reducció del dèficit
fiscal sigui una excepció en la nostra història. Malgrat
aquesta limitació, és essencial verificar el seu compliment de forma objectiva. Per això, l’actualització de les
balances fiscals és necessària per la reducció del dèficit
fiscal de Catalunya, mesurar l’evolució en el temps de les
relacions fiscals entre Catalunya i Espanya i posteriorment treure’n, si és el cas, les conseqüències polítiques
que es creguin oportunes.
Al mateix temps el ple del Parlament de Catalunya ha
aprovat el 9 de març de 2011 la Moció 4/IX del Parlament de Catalunya, sobre el nou model de finançament
basat en el concert econòmic. En el punt b) d’aquesta
s’insta al govern de Catalunya a actualitzar les balances fiscals d’acord amb la voluntat expressada en la Comissió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat del 2 de
desembre de 2004 i a donar continuïtat als treballs i al
mètode del Grup de Treball per a l’Actualització de la
Balança Fiscal de Catalunya del gener del 2005 i del juliol del 2008. Per altra banda en el seu punt d) s’insta
a demanar al Govern de l’Estat la regulació per llei de
la publicació i l’actualització periòdica de les balances
fiscals entre l’Administració de l’Estat i les comunitats
autònomes, i donar continuïtat a les publicades el juliol
del 2008 pel Ministeri d’Economia i Hisenda. Recollint
aquest mandat del Parlament i per tal de garantir la elaboració a Catalunya de les balances fiscals i la seva continuïtat i en coherència amb la petició al govern de l’estat
de garantir la publicació de les balances fiscals a través
de l’obligatorietat per llei, la millor garantia a Catalunya de la seva confecció es regular-ho també per llei. Per
aquesta raó es modifica el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya estipulant que la publicació
de les balances fiscal estigui vinculada amb la presentació de la Llei anual de pressupostos amb la inclusió en el
preceptiu informe econòmic i financer.
La seva inclusió en la Llei de Pressupostos permet oferir
una radiografia clara de la recaptació tributària realitzada a Catalunya i de la despesa finalment efectuada, per
tal de situar les decisions sobre el pressupost de la Generalitat de Catalunya en el marc del conjunt de la recaptació tributària a Catalunya, resultat de l’esforç fiscal del
conjunt de ciutadans i ciutadanes del nostre país.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposició de llei

Article 2. Addició d’un nou epígraf al punt
4 de l’article 31 del Text Refós de la Llei de
Finances Públiques de Catalunya
S’afegeix un nou epígraf al punt 4 de l’article 31 del Text
Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya:
«i. El càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i l’Estat
a la què fa referència l’apartat anterior.»
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la promoció de
les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 250-00349/09

Correcció d’errades de publicació, relativa a
l’esmena presentada pel GP de Convergència i Unió (BOPC 81)

Al BOPC 81
A la pàg. 27
On diu:
«Convocar en els propers mesos el Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior per tal d’analitzar la situació actual de les comunitats i les polítiques a seguir per
seu impuls i foment.»
Ha de dir:
«2. Convocar en els propers mesos el Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior per tal d’analitzar la situació actual de les comunitats i les polítiques a seguir
per seu impuls i foment.»

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

Esmenes presentades

Article 1. Addició d’un nou punt a l’article
31 del Text Refós de la Llei de Finances
Publiques de Catalunya
S’afegeix un nou punt 3bis a l’article 31 del Text Refós de
la Llei de Finances Públiques de Catalunya:
«3bis. Prèviament a l’adopció per part del Govern de
l’acord d’aprovació del Projecte de Llei del pressupost, el
Departament competent en economia i finances elaborarà el càlcul de la balança fiscal entre Catalunya i l’Estat
corresponent al darrer exercici liquidat definitivament
que s’incorporarà en l’Informe econòmic i financer»
3.10.25.

Núm. 120

Reg. 15635 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CAI, 15.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15635)

1

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

«1. Iniciar els treballs per formular una proposta de codi
de bones pràctiques administratives, un cop s’hagi apro-
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vat el nou marc normatiu que ha de regular el funcionament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
que desenvolupi i concreti, amb caràcter reglamentari,
les previsions relatives al dret a la bona administració
continguts en l’article 30 del vigent Estatut d’Autonomia
de Catalunya i en l’article 22 de la llei 26/2010, del 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.»

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

Esmenes presentades
Reg. 15637 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 19.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15637)

Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Convergència i Unió (1)
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar de manera immediata el procés per adjudicar les obres per a la construcció de la Residència i
Centre de Dia Sabadell Parc Central, sempre i quan les
disponibilitats pressupostàries ho permetin.»

Núm. 120

vindicació històrica dels municipis d’aquest corredor de
comunicacions.
L’any 1982 el corredor va ser habilitat per la circulació
de trens de mercaderies. La inversió de l’Estat, aprovada
l’any 2007 amb un cost global de 161 milions d’euros, ha
permès el desdoblament definitiu del traçat, en especial
pel que fa al nus de Mollet.
El passat 26 de juny va entrar en funcionament la línia
R8 de Rodalies entre Martorell i Granollers, la primera
línia transversal de la Regió Metropolitana de Barcelona que trenca la radicalitat del sistema, pendent sempre
del pas per Barcelona. Aquesta línia que significa un
important avenç en matèria de mobilitat obligada pels
municipis per on transcorre, no cobreix totes les seves
necessitats. Manca encara resoldre la connexió directa
dels municipis de Ripollet, de Santa Perpetua de Mogoda i de Barberà del Vallès.
La demanda de connexió ferroviària de tots els municipis és una vella reivindicació política i social i l’execució del desdoblament és una concreció extraordinària
d’aquesta demanda. Correspon, amb la posada en funcionament de la línia R8 de rodalies, resoldre els dèficits encara pendents. Aquests dèficits corresponen tant
a obres d’interconnexió amb d’altres línies de Rodalies
(R3 i R4), a la realització dels treballs per al tancament
de l’anella ferroviària per donar-li un caràcter circular, a
la construcció de noves estacions i a la connexió ferroviària dels municipis que no estan a la xarxa. Més concretament són:
Pel que fa a la interconnexió:
1. La connexió amb la R-3, a l’alçada de Mollet-Santa
Rosa.
2. La connexió amb la R-4 a l’alçada de Ripollet-Cerdanyola.
Pel que fa a la construcció de noves estacions:

Proposta de resolució sobre el millorament
de les prestacions de la línia 8 del servei de
trens de rodalia
Tram. 250-00579/09

Presentació

3. La construcció de l’estació de Santa Perpètua de Mogoda.
4. La posada en funcionament de l’estació de Barberà del
Vallès, ja finalitzada (zona Baricentro).
Pel que fa a la connexió de municipis sense xarxa ferroviària:

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 15964 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 19.07.2011

5. La connexió ferroviària de Ripollet, únic municipi del
traçat que no està vinculat a la xarxa.

A la Mesa del Parlament

Pel que fa al tancament d’una anella ferroviària:

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Montserrat Tura i Camafreita, diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada del
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i
Sostenibilitat.

6. Completar el gir de connexió en direcció a Molins
de Rei i en direcció a La Llagosta, per tal de completar
l’anella ferroviària.

Exposició de motius
El desdoblament de la línia ferroviària Mollet-Papiol i
el seu ús per al transport de viatgers ha estat una rei3.10.25.

Pel que fa a la millora de la competència comercial i
augment de l’oferta de serveis ferroviaris:
7. Augmentar la freqüència del serveis actuals, com a
mínim a dos serveis per hora.
Cal tenir en compte que aquesta línia ha de formar part
de la línia orbital ferroviària que s’està projectant en l’actualitat. Fins i tot, es pot plantejar en un futur que aquest
corredor ferroviari pugui ser utilitzat per part de serveis
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regionals des de les Comarques Gironines al Camp de
Tarragona.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a millorar i ampliar les prestacions de la línia R8 de
Rodalies a partir de les següents accions:
1. Fer les gestions pertinents davant el Ministeri de Fomento per tal que es construeixi l’estació de Santa Perpètua de Mogoda, ja projectada.
2. Habilitar per al servei de passatgers l’estació ja construïda de Barberà del Vallès (zona Baricentro).
3. Iniciar els treballs per connectar el municipi de Ripollet a la xarxa ferroviària.
4. Dur a terme els treballs necessaris per fer la connexió
de la línia R8 de rodalies a les línies R4 i R3.
5. Dur a terme el planejament necessari per tal de tancar
l’anella ferroviària tant en direcció Molins de Rei com a
La Llagosta.
6. Millorar progressivament l’oferta de serveis, garantint
una cobertura suficient en les franges horàries de màxima demanda, establint un mínim de dos serveis per hora
en cada sentit.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Tura i Camafreita, diputada
del GP Grup Parlamentari Socialista; Roberto Edgardo
Labandera Ganachipi, diputat del GP Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, diputada del
GP SOC

Núm. 120

fer dels serveis d’urgències a tot el país és immediata.
Aquest fet afecta, entre d’altres, els serveis d’urgències
del centre d’assistència primària del municipi de Breda
que, d’acord amb les pretensions del Departament, quedarien agrupats en el CAP de Santa Coloma de Farners.
La distància d’aquest municipi amb la capital comarcal,
on quedarien reunificades les guàrdies, és de 33 quilòmetres. Una bona part d’aquests quilòmetres discorren
per la carretera GI-555 per la qual és difícil la circulació
a causa del seu sinuós traçat.
Aquesta distància fa impossible complir la ràtio de 30
minuts per a l’atenció als usuaris, i pot crear un greu problema per a l’atenció correcte d’algunes urgències que
puguin originar-se al municipi de Breda.
Per aquests motius, els diputats i diputades sotasignats
presenten la següent proposta de resolució:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir els serveis de guàrdies al CAP de Breda i
deixar sense efecte qualsevol intenció de reunificar-les ni
al CAP de Santa Coloma de Farners ni a cap altre CAP
de la regió sanitària.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2011
Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Anna Simó
i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Marina Geli i Fàbregas, diputada del GP SOC; Joan Boada Masoliver,
diputat del GP d’ICV-EUiA; Carme Capdevila i Palau,
diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el desmantellament per Red Eléctrica de España de la
línia de 220 kV que va de Vic (Osona) a Juià
(Gironès)
Proposta de resolució sobre el manteniment
dels serveis de guàrdies al CAP Breda

Tram. 250-00581/09

Tram. 250-00580/09

Presentació

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 15975 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignants d’acord amb el que
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius
El director del Servei Català de la Salut, Josep Maria
Pedrosa, ha anunciat que la reordenació que es pretén
3.10.25.

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 16022 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament
Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui
substanciada davant la Empresa i Ocupació.

Exposició de motius
El projecte d’execució de les línies elèctriques aèries de
400 kV Sentmenat-Bescanó i Vic-Bescanó aprovat el
2007 preveu la compactació d’un tram de 17,5 kms de
la línia de doble circuit de 100 kV de Vic amb la de 400
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kV i alhora el desmantellament de la línia de 200 kV de
Vic-Juià (86 kms).

pitalització i quiròfans, i, a més a més, es va disminuir
la plantilla.

Aquest darrer mes de juny va entrar en servei la subestació dels 400 kV de Bescanó. Amb aquesta subestació estava prevista la possibilitat que a finals de juny es
poguessin subministrar els 220 kV fins a la subestació
elèctrica de Juià.

Actualment el centre està rebent informacions on sembla
ser que al llarg del 2012 s’hi durà a terme o bé un tancament parcial (hospitalització i quiròfans) o un tancament
total del centre. Les informacions indiquen que el motiu
és que el propietari de l’edifici és la Creu Roja i aquest
reclama poder fer ús del seu patrimoni.

Tot i així, el delegat de Red Eléctrica a Catalunya ha declarat que no preveuen començar a desmantellar la línia
de Vic-Juià fins que no s’enllesteixi tota la interconnexió
amb França, prevista inicialment per al 2014.
No es pot entendre aquesta demora en el desmantellament de línies quan la línia de 400 kV i la subestació
de Bescanó ja estan en condicions de prestar el mateix
servei que la línia de 200 kV.

L’Hospital Dos de Maig, al llarg del 2010 va atendre
44.148 urgències, va realitzar 7.221 sessions de l’hospital
de dia, va realitzar 99.950 visites ambulatòries i 4.884
intervencions quirúrgiques, i es donaren 7.470 altes hospitalàries. Tot això amb bons paràmetres de qualitat i
eficiència a un barri on l’hospital resulta referent per a la
salut de la ciutadania.

Atès que el territori afectat per la línia de 400 kV demanda la minimització del seu impacte, proposem la següent

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

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

Proposta de resolució

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat:

1. Arribar a un acord amb la Creu Roja per tal que l’Hospital Dos de Maig pugui romandre en el mateix edifici.

1. A exigir a Red Electrica Española (REE) el desmantellament immediat de la línia de 220 kV de Vic (Osona) a
Juià (Gironès), tal i com estava previst en el projecte que
es va aprovar per a aquesta infraestructura.

2. Garantir que els serveis que duu a terme l’Hospital
Dos de Maig es mantenen.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011
Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el manteniment
dels serveis de l’Hospital Dos de Maig, de
Barcelona
Tram. 250-00582/09

Proposta de resolució sobre la recuperació
del Festival Shakespeare de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00583/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 16045 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 19.07.2011

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 16024 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament
Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten
la proposta de resolució següent sobre l’Hospital Dos de
Maig, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
de Salut.

Exposició de motius
L’Hospital Dos de Maig és un centre que al llarg del
2011 ja ha patit les retallades que s’estan duent a terme a
la sanitat pública, de manera que varen tancar llits d’hos3.10.25.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2011

Pere Aragonès i Garcia, diputat, Anna Simó i Castelló,
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre el Festival Shakespeare
de Mataró (Maresme), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius
El Festival Shakespeare va néixer al municipi maresmenc de Santa Susanna l’any 2003, amb l’objectiu d’oferir espectacles inspirats en l’obra del gran dramaturg
britànic, William Shakespeare. Aquest festival, es va
traslladar a Mataró ara fa tres anys, i estava coorganitzat
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per l’IMAC i la Associació Festival Shakespeare. Enguany, doncs, era la novena edició del festival, la quarta
a la ciutat de Mataró.
Aquest festival va acollir 2.000 assistents la passada edició i comportava un element d’importància cultural i de
promoció tant de la ciutat com de la comarca, tant per la
repercussió mediàtica com per les visites rebudes.
Enguany, en prendre possessió dels càrrecs el nou equip
de govern, a tant sols onze dies de l’inici del Festival
Shakespeare, li van retirar tot el suport, forçant als organitzadors a suspendre l’esdeveniment. Això impedirà
que se celebrin nombroses obres creades o adaptades específicament per al festival, destacant l’estrena mundial
d’una versió de «La Tempesta» que els lituans Oskaras
Korsunovas havien preparat per al circuit europeu dels
festivals Shakespeare –ja que el festival formava part
d’una Xarxa europea de Festivals Shakespeare. D’aquesta manera es trenca la relació amb aquest festival, eliminant les potencialitats favorables per a la ciutat i la comarca, i provocant grans trasbalsos a tota l’organització i
les companyies que hi estaven programades.
Aquests fets han tingut un gran ressò a la xarxa, destacant les reaccions de la gent de la professió –tant actors
i directors de teatre, com gent del món de la cultura en
general– on és palès el malestar provocat dins del sector
cultural i els mataronins, i maresmencs.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a realitzar les actuacions necessàries i establir els acords pertinents amb l’Ajuntament de Mataró (Maresme) per tal de
recuperar i promoure el Festival Shakespeare, ja que al
llarg dels darrers anys ha esdevingut un element d’importància cultural i de promoció tant de la ciutat com de
la comarca.
Palau del Parlament, 4 de juliol de 2011
Pere Aragonès i Garcia
Diputat del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Núm. 120

Exposición de motivos
La entidad Òmnium Cultural promovió el día 10 de julio
de 2010 una manifestación en contra de la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el Estatut organizada bajo
el lema «Som un nació, nosaltres decidim».
Su presidenta, Muriel Casals, ha afirmado que la inmersión monolingüe obligatoria «es intocable, sobre esto no
se puede dar ni un paso atrás», en contra de la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre el Estatut que establece que el carácter vehicular del catalán no excluye igual
consideración para el castellano, y en contra de las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a la Generalitat a que el castellano sea «reintroducido como lengua
vehicular de forma proporcional y equitativa en relación
al catalán».
Recientemente, la presidenta de esta entidad, Muriel
Casals, ha realizado declaraciones en las que ha afirmado que los padres que piden educación bilingüe «están
maltratando a sus hijos, están usando y abusando de sus
hijos».
Durante la celebración del 50 aniversario de Òmnium
Cultural el pasado lunes 11 de julio, Muriel Casals declaró ante representantes de diversas instituciones públicas que esta entidad estaba dispuesta a promover, organizar y liderar actos de evasión fiscal.
Así, bajo la apariencia de actividades culturales, Òmnium Cultural –que ha recibido en los últimos siete años
subvenciones que ascienden a más de 8 millones de euros– se dedica a organizar boicots de productos y empresas e impulsar campañas políticas con acciones que
promueven la confrontación social, el desacato judicial
y el fraude fiscal.
Por tanto, C’s presenta esta propuesta de resolución para
que Òmnium Cultural deje de recibir subvenciones públicas costeadas con el dinero del conjunto de catalanes.

Propuesta de resolución
El Parlament insta al Govern no renovar los convenios
firmados con la entidad Òmnium Cultural mediante los
cuales dicha entidad recibe subvenciones públicas a cargo de los presupuestos de la Generalitat.
Palau del Parlament, 12 de julio de 2011

Proposta de resolució sobre la no-renovació
dels convenis amb Òmnium Cultural

Albert Rivera Díaz
Portavoz Subgrupo C’s

Tram. 250-00584/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 16067 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament
Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el
artículo 145 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente propuesta de resolución.
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el permís per
a la captura puntual de la polla blava al Delta de l’Ebre i sobre les indemnitzacions pels
danys causats pels flamencs en els conreus
d’arròs
Tram. 250-00585/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 16125 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 19.07.2011

En el cas dels flamencs, però hi ha una altra problemàtica i és que les indemnitzacions per danys causats durant el període de sembra només contemplen el cost econòmic de la llavor, sense tenir en compte els costos de
maquinària, ni del personal que treballa, ni la pèrdua de
producció per la distorsió en el cicle del cultiu de l’arròs.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a sol·licitar al Govern de l’Estat a:

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Juan Bertomeu
Bertomeu, diputat, Rafael Luna Vivas, diputat, Alícia
Alegret i Martí, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Exposició de motius
El Delta de l’Ebre és un dels espais naturals del nostre
país amb una biodiversitat més rica en el que conviuen
la conservació de la natura i activitats humanes com el
cultiu de l’arròs. Tot i que són activitats compatibles i
fins i tot complementàries de vegades però, determinades espècies animals causen seriosos problemes en la
seva interrelació amb l’agricultura en el Delta de l’Ebre.
Aquest és el cas de l’espècie d’au porphyrio prophyrio,
coneguda comunament com a polla blava. Aquesta espècie d’aus protegida ha passat de ser una espècia extingida a Catalunya a causar nombroses pèrdues a l’activitat
agrícola deltaica, i en especial al conreu de l’arròs del
Delta de l’Ebre per la seva colonització en els arrossars.
Un impacte en l’activitat arrossaire que tot i les ajudes i
línies d’assegurances ofertes és molt preocupant.
Només unes dades per conèixer les magnituds de la situació. la superfície afectada per la colonització de la polla
blava l’any 2009 va assolir prop de les 60 hectàrees, i
unes indemnitzacions superiors als 140.000 euros.
Davant aquesta situació des del sector s’ha demanat
al Govern de la Generalitat, a través del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, l’actuació de les administracions públiques
competents per una banda garantir la continuïtat del
conreu de l’arròs en la zona i per una altra, ajuts per fer
front a les pèrdues que ocasiona la polla blava en l’agricultura en el Delta de l’Ebre.
De moment, tot i els contactes entre el Departament i el
Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, no s’ha
adoptat cap mesura concreta pel que els danys causats
no ha estat reparats i no s’està adoptant mesures per evitar-ne de nous.
Però no només es l’espècie porphyrio prophyrio la que
causa perjudicis en l’agricultura del Delta de l’Ebre i en
especial en el cultiu de l’arròs, també els flamencs (Phoenicopteurs sp), que tot i els plans de control dissenyats
clarament són insuficients.
3.10.25.

Núm. 120

1. Establir excepcions al règim general de protecció de
la fauna silvestre, per tal de permetre la captura puntual
d’aus de l’espècie porphyrio prophyrio, coneguda comunament com a polla blava, al Delta de l’Ebre.
2. Incloure en les indemnitzacions que es paguen pels
danys que causen els flamencs en el conreu de l’arròs al
Delta de l’Ebre els costos de maquinària, els del personal
que treballa, i la pèrdua de producció per la distorsió en
el cicle del cultiu de l’arròs.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Juan Bertomeu Bertomeu, diputat del GP del PPC; Rafael Luna Vivas, diputat del GP del PPC; Alícia Alegret i
Martí, diputada del GP del PPC

Proposta de resolució sobre el compliment
del conveni col·lectiu vigent del servei de
transport sanitari i sobre el garantiment dels
recursos econòmics en el transport sanitari
per al 2012
Tram. 250-00586/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 16176 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Anna Simó
i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius
La retallada del pressupost del Departament de Salut de
la Generalitat comporta, pel que fa al transport sanitari,
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una reducció d’ingressos de les empreses i repercussions
greus cap als treballadors i treballadores.
Les empreses privades adjudicatàries aquest servei, com
a conseqüència d’aquesta reducció d’ingressos, estan incomplint el tercer Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors/es de Catalunya, modificant substancialment les condicions de treball dels treballadors i
treballadores (hores de treball, torns, etc.) i amenaçant
amb futurs acomiadaments, sense negociar ni acordar
amb els representants legals d’aquests.
Aquesta situació comporta a un retrocés de les condicions de treball del personal i un empitjorament del servei
que es presta amb les subsegüents conseqüències per les
persones malaltes que el necessiten.
Per aquests motius, el grups parlamentaris sotasignats
presenten la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Fer complir, a les empreses adjudicatàries del servei
de transport sanitari, el Conveni col·lectiu vigent
2) Garantir que els recursos econòmics disponibles per a
l’any 2012 en concepte de transport sanitari siguin, com
a mínim, els mateixos que els disposats l’any 2010.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista; Dolors Camats Luis, portaveu del GP ICV-EUiA; Anna
Simó i Castelló, portaveu del GP ERC

3.15.

MOCIONS SUBSEGÜENTS A
INTERPEL·LACIONS

1

Núm. 120

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 1
1. Informar al Parlament de Catalunya del balanç general de l’Acord Estratègic 2008-2011, després de la seva
reunió plenària, que ha de tenir lloc en el darrer trimestre de 2011.

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

Al punt 2
2. Accelerar la posada en marxa de les polítiques de foment de l’ocupació, contingudes al punt 5) de l’apartat
A) de les Conclusions de la Cimera per a la Reactivació Econòmica del passat 25 de març, i específicament,
aprovar i implementar, abans del 30 de setembre de 2011:
a. La primera fase de convocatòria dels nous Plans d’ocupació en sectors professionals generadors d’ocupació,
prioritàriament amb aquells col·lectius que gaudeixen de
bonificacions a la Seguretat Social (joves, majors de 52
anys, dones...) per tal d’afavorir la posterior col·locació
d’aquests aturats a l’empresa privada. Aprovar i implementar, abans del 30 de setembre de 2011.
b. El programa d’assessorament a petites i mitjanes empreses o a emprenedors vinculats al programa INICIA
per part de persones aturades majors de 50 anys amb una
elevada experiència professional. Aprovar i implementar,
durant el 2012.

3

Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 4
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el compliment dels acords de la
Cimera per a la Reactivació Econòmica del
25 de març de 2011
Tram. 302-00052/09

4. Presentar al Parlament, un pla de xoc per a les comarques de Catalunya tenint especial atenció a les comarques més afectades per la reducció de l’activitat productiva.
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011

Esmenes presentades

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Reg. 16279 / Admissió a tràmit: Presidència
del Parlament, 20.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16279)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre el compliment dels acords de la Cimera
per a la Reactivació Econòmica del 25 de març de 2011
(tram. 302-00052/09).
3.15.
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el servei públic educatiu amb
relació a la garantia d’equitat, excel·lència i
igualtat d’oportunitats

Esmena núm. 5
De supressió
GP de Convergència i Unió

De tot el punt 5.

Tram. 302-00053/09

Esmenes presentades
Reg. 16280, 16293, 16294 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 20.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16280)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre el servei públic educatiu amb relació a
la garantia d’equitat, excel·lència i igualtat d’oportunitats
(tram. 302-00053/09).

1

5

Núm. 120

6

Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 6
6. Presentar en el primer trimestre de 2012 el desplegament del model de l’institut escola pel que fa a la seva
personalitat jurídica, patrimonial i organitzativa i donar
resposta i planificació a les previsions i programacions
dels diversos centres com a instituts escola.
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 16293, 16294)

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

Reg. 16293

Al punt 1

A la Mesa del Parlament

1. Abordar la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat a través del reforç individual, implementar un pla de
xoc contra el fracàs escolar, i mantenir la sisena hora
a l’alumnat dels centres situats en contextos socialment
desfavorits i per a tots aquells alumnes als quals se’ls
hagi detectat dificultats en els processos d’aprenentatge.

Uriel Bertran i Arrué, diputat del Subgrup Parlamentari
de Solidaritat Catalana per la Independència, i Alfons
López Tena, representant del SP SI, 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 servei públic educatiu
amb relació a la garantia d’equitat, excel·lència i igualtat
d’oportunitats (tram. 302-00053/09).

2

Esmena núm. 2
De supressió
GP de Convergència i Unió

1

De tot el punt 2.

3

Nou punt 7

Esmena núm. 3
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 3
3. Realitzar, un cop acabat el curs 2011-2012, una avaluació de l’impacte acadèmic de la sisena hora en aquells
centres on s’ha mantingut.

4

Esmena núm. 4
De supressió
GP de Convergència i Unió

Esmena núm. 1
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

7. Com a mesura que fomenti el coneixement i la identificació amb la realitat nacional catalana, posar el distintiu
territorial CAT a les matrícules de tota la flota de vehicles
utilitzada pel Govern i d’altres organismes dependents de
la Generalitat de Catalunya. En els casos de les matrícules dels cotxes que no porten distintiu territorial com els
dels Mossos d’Esquadra, es procedirà a posar-hi el CAT,
mentre que en els vehicles que sí tenen el distintiu de la E
d’Espanya, posar el distintiu CAT sobre la E.

2

De tot el punt 4.

Esmena núm. 2
D’addició
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Nou punt 8
8. Per no generar dubtes sobre la realitat nacional catalana, emetre una comunicació (o una ordre de Govern)
dirigida al Servei Català de Trànsit, Ajuntaments, Mos3.15.
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sos d’Esquadra i Policies Locals, en què s’informi que als
vehicles que portin un adhesiu distintiu territorial CAT
sobre la E de la matrícula no els és aplicable l’article
65.4 p) de la Llei de trànsit, per bé que aquest adhesiu
no impedeix la identificació del vehicle ni fa il·legible la
matrícula.
Uriel Bertran i Arrué
Diputat del SP de SI

Alfons López Tena
Representant SP SI

A la Mesa del Parlament
Antoni Strubell, diputat del Subgrup Parlamentari de
Solidaritat Catalana per la Independència, i Alfons
López Tena, representant del SP SI, 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 servei públic educatiu
amb relació a la garantia d’equitat, excel·lència i igualtat
d’oportunitats (tram. 302-00053/09).
Esmena núm. 1
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Eliminació del punt 2.

2

Esmena núm. 2
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

2

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

2. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que
la Vicepresidenta Segona del Govern de l’Estat i Ministra
d’Economia i Hisenda, Excma. Sra. Elena Salgado, cessi amb caràcter immediat de les seves responsabilitats al
capdavant del Ministeri per la seva reiterada negativa a
efectuar el pagament del fons de competitivitat que preveu
el sistema de finançament per a Catalunya.
g) Seguir reclamant a l’Estat Espanyol el pagament del
Fons de Competitivitat que preveu el Sistema de Finançament per a Catalunya, del qual el Govern de la Generalitat en destina un terç a la Sanitat Pública, per tal
d’evitar les retallades que afecten a la qualitat assistencial.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011
Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Eliminació del punt 3.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2011
Antoni Strubell
Diputat del SP de SI

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

1. b) Revisar la cartera de serveis sanitaris, amb criteris
clínics i consens amb els professionals de l’àmbit de la
salut, per tal d’adaptar les prestacions sanitàries que es
presten des de la xarxa pública a les necessitats actuals.

Reg. 16294

1

139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes
següents a la Moció subsegüent a la 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. 302-00054/09).

1

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2011

Núm. 120

Alfons López Tena
Representant SP SI

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16278)

A la Mesa del Parlament
Moció subsegüent a la 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. 302-00054/09

Esmenes presentades
Reg. 16186, 16278 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 20.07.2011

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 16186)

A la Mesa del Parlament
Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
3.15.

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, 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 prioritats pel que fa a la despesa en
sanitat pública i al millorament dels serveis i de la qualitat assistencial (tram. 302-00054/09).
Esmena núm. 1
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat c) del punt 1
c) Continuar donant compliment al Decret 354/2002,
de 24 de desembre, pel qual s’estableixen els terminis
màxims d’accés a determinats procediments quirúrgics,
en els termes actuals o degudament revisat, així com fer
públic l’estat de les llistes d’espera sanitàries.
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del Reglament del Parlament, presenten les esmenes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern
sobre la situació del món agrari (tram. 302-00055/09).

Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

A l’apartat e) del punt 1
e) Establir una carència en l’accés a determinades prestacions sanitàries que no tinguin la consideració d’urgència
o de caràcter vital per aquelles persones que no tinguin
reconeguda el dret de l’assistència sanitària del Sistema
Nacional de Salut, d’acord amb la normativa bàsica de
l’Estat, per tal d’evitar l’anomenat turisme sanitari.

3

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

1

9. Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya, en un
termini màxim d’onze mesos, el Pla Estratègic Nacional
de Suport a l’Agricultura i l’Alimentació (PENSA).

2

f) Reduir la despesa farmacèutica a través de la priorització de la prescripció de medicaments genèrics, i la
seva promoció davant el Govern de l’Estat la modificació
de la legislació farmacèutica amb l’objectiu d’elaborar un
nou que el catàleg farmacèutic que inclogui i prioritzi
els medicaments genèrics o de marca de menor preu.

Esmena núm. 2
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat 10
10. Preveure que en totes les actuacions d’obra pública
referents a infraestructures viaries l’accessibilitat de pagesos i ramaders a les seves explotacions sigui restituïda
com a mínim amb els mateixos nivells i prestacions que
tenien abans d’iniciar-se l’actuació viària.
Palau del Parlament, 15 de juliol de 2011

Esmena núm. 4
De modificació
GP de Convergència i Unió

Carmel Mòdol i Bresolí
Diputat del GP d’ERC

Del punt 2
2. El Parlament de Catalunya insta la Vicepresidenta Segona del Govern i Ministra d’Economia i Hisenda, Excma. Sra. Elena Salgado, a que doni compliment a les
seves obligacions de fer efectiu el pagament del fons de
competitivitat que preveu el sistema de finançament per
a Catalunya
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2011
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del món agrari

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
16276)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes següents a la Moció subsegüent a la
interpel·lació al Govern sobre la situació del món agrari
(tram. 302-00055/09).

1

Tram. 302-00055/09

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

Del punt 5

Esmenes presentades
Reg. 16166, 16276, 16281 i 16419 / Admissió a
tràmit: Presidència del Parlament, 20.07.2011
i Mesa del Parlament, 22.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 16166)

A la Mesa del Parlament
Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló,
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139
3.15.

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

D’un nou apartat 9

A l’apartat f) del punt 1

4

Núm. 120

5. Donar continuïtat als treballs realitzats pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per tal que
durant el 2011 s’acabi de consensuar amb tots els representants de les diferents baules de la cadena de valor el
Codi de Bones Pràctiques Comercials.
5. «Donar continuïtat als treballs realitzats pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per tal que
en els propers mesos s’adopti el Codi Català de Bones
Pràctiques Comercials basat en l’acord dels sectors que
intervenen en la cadena de formació de preus, i la regulació legislativa dels marges comercials per a la configuració de preus mínims a través de fórmules d’assegurança
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d’aquesta garantia. Alhora, què s’estableixi un sistema de
reconeixement públic, accessible a les persones consumidores, de la cadena de preus en els productes autòctons,
des del seu origen al camp fins a la venda en el comerç.»

2

Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

7. Aprovar durant el 2011 el Decret de Foment de la Venta Directa realitzats pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) i pel Departament d’Innovació, Universitat i Empresa (DIUE) durant la darrera
etapa de la legislatura anterior.
7. «Aprovar i si s’escau revisar en els propers mesos el
Decret de Foment de la Venta Directa, incorporant la
possibilitat d’obrir r crèdits pressupostaris públics de
capital-risc destinats a la sustentació i promoció d’empreses de productors per a la comercialització directa de
les seves produccions agràries, pesqueres o agroalimentàries»

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

1. Implementar totes les partides del Contracte Global
d’Explotació per tal de seguir donant compliment a la
planificació de despesa prevista en el Pla de Desenvolupament Rural 2007-2013 per evitar així la pèrdua de fons
europeus i estatals.

2

Del punt 7

3

1

Núm. 120

Esmena núm. 2
D’addició
GP de Convergència i Unió

2. Dur a terme totes les accions necessàries, tenint en
compte l’actual marc financer de la Generalitat de Catalunya, per tal d’evitar perdre fons del Programa vinculat
a la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural tal
com regula el Reial Decret 752/2010, de 4 de juny.

3

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

Al punt 3
Esmena núm. 3
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Del punt 8
8. Elaborar durant el 2011 el Pla Estratègic de Xarxes de
Proximitat, d’acord amb els departaments de la Generalitat implicats, amb l’Associació i Federació de Municipis,
amb les Federacions d’Hosteleria, els gremis d’artesans i
el conjunt del sector.»
8. «Elaborar en els propers mesos el Pla Estratègic de
Xarxes de Proximitat, propiciant models de «contractes
programa» entre agrupacions de productors agraris i
administracions i agents econòmics de les comarques o
zones rurals homogènies per al desplegament del consum
alimentari de “proximitat”.»
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu GP d’ICV-EUiA

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP d’ICV-EUiA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16281 i 16419)

3. Mantenir l’actual línia de treball del Departament, per
a la òptima aplicació del Programa de Desenvolupament
Rural Sostenible 2011-2015, pel que fa a la delimitació
i classificació de les 16 zones rurals ja seleccionades i
catalogades, (de les que 4 són a revitalitzar, 8 són intermèdies i 4 són periurbanes), tal i com ja es recull al RD
752/2010.

4

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

Al punt 5
5. Donar continuïtat als treballs realitzats pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per tal que
durant el 2011 s’acabi de Consensuar amb tots els representants de les diferents baules de la cadena de valor el
Codi de Bones Pràctiques Comercials durant l’any 2011.
Incloure en aquests procés a representants no partícips
fins al moment i incloure també altres Departaments de
la Generalitat de Catalunya.

5

Esmena núm. 5
De modificació
GP de Convergència i Unió

A la Mesa del Parlament

Al punt 6

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre la situació del món agrari (tram. 30200055/09).

6. Seguir donant continuïtat, tal i com s’està duent a terme a l’Observatori Agroalimentari de Preus, com a eina
necessària per promoure la transparència en la formació
dels preus en tots els esgraons de la cadena, i a la Comissió de Bones Pràctiques Comercials, per promoure la
interrelació entre els diferents agents.

3.15.

Tramitacions en curs
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fer front a les riuades més intenses que s’han produït en
el passat»

Esmena núm. 6
De modificació
GP de Convergència i Unió

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2011
Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Del punt 7
7. Continuar amb les tasques ja iniciades, conjuntament
amb totes les parts implicades de redacció, del Decret de
Foment de la Venta Directa per tal de validar un document final i estudiar la seva aprovació en el termini més
breu possible en funció de la conjuntura actual.

7

Núm. 120

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 16256)

A la Mesa del Parlament
Xavier Sabaté i Ibarz, portaveu adjunt del GP Socialista,
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’energia
nuclear (tram. 302-00056/09).

Esmena núm. 7
De modificació
GP de Convergència i Unió

Al punt 8
8. Estudiar la possibilitat d’elaborar el Pla Estratègic de
Xarxes de Proximitat, d’acord amb els departaments de
la Generalitat implicats, amb l’Associació i Federació de
Municipis, amb les Federacions d’Hosteleria, els gremis
d’artesans i el conjunt del sector.

De tot el text de la moció

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a:

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

1. Exigir al Govern de l’Estat la suspensió de la llicència
d’explotació de la central nuclear Ascó I, fins que no es
disposi de les proves de «stress» que s’estan efectuant. En
el cas que aquestes proves resultin positives, la llicència
no s’ha d’estendre més enllà de cinc anys, temps necessari per elaborar el Pla de Dinamització Econòmic que
fomenti la generació d’ocupació a la comarca.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’energia nuclear
Tram. 302-00056/09

Esmenes presentades
Reg. 16189, 16256, 16275 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 20.07.2011

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya (reg. 16189)

A la Mesa del Parlament
Sergi de los Ríos Martínez, diputat, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes
següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’energia nuclear (tram. 302-00056/09).

1

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

«Instar el Govern de la Generalitat a què faci un estudi
propi sobre les centrals nuclears catalanes en línia amb
el que la UE aconselli, incloent riscos sísmics, d’inundacions i d’altres desastres naturals. En el cas de la central d’Ascó, caldrà que s’analitzi més a fons la situació
de risc en relació amb les possibilitats de riuades del riu
Ebre amb estudis actualitzats sobre cabals màxims, per

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

2. Impulsar un pla de dinamització social i econòmica de
les comarques afectades pel previsible tancament de la
central nuclear d’Ascó I amb l’objectiu de garantir l’ocupació.
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011
Xavier Sabaté i Ibarz
Portaveu adjunt del GP SOC
Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
16275)

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament,
presenten les esmenes següents a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre l’energia nuclear (tram.
302-00056/09).

1

D’un nou apartat

3.15.

1

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

Del punt 1
1) Reclamar al Govern espanyol que la decisió d’allargar
o no la llicència de la Central Nuclear d’Ascó no es pren-
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gui fins que no s’hagin realitzat els «stress tests» que està
portant a terme la Unió Europea a les centrals nuclears
europees.
1) «El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat què exigeixi el Govern de l’Estat a què el Consejo de Seguridad Nuclear realitzi els stress test de seguretat a la centrals nuclear d’Asco tal i com va aprovar el
Congreso de los Diputados en la Proposición no de Ley
el 12 d’abril de 2011 i condicioni l’autorització d’explotació de l’esmentada central als resultats de les proves.»
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu GP d’ICV-EUiA

Hortènsia Grau Juan
Diputada GP d’ICV-EUiA

Núm. 120

tar duplicitats, aconseguir els màxims nivells d’inserció
en les empreses i garantir l’optimització del recursos públics.

3

Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista

Addició d’un nou punt
7. Dotar econòmicament i prorrogar els convenis de col·
laboració amb els diferents ens locals i institucions per
tal de continuar amb el funcionament de les vint Aules de
Recerca Intensiva de Feina existents a Catalunya.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política industrial i d’ocupació
Tram. 302-00057/09

Esmenes presentades

A la Mesa del Parlament

Reg. 16255, 16282 / Admissió a tràmit:
Presidència del Parlament, 20.07.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 16255)

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 política industrial i d’ocupació (tram. 302-00057/09).

1

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, 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 política industrial i d’ocupació (tram.
302-00057/09).

1

1) Posar en marxa tots els mecanismes previstos en el Pla
de política Industrial de Catalunya 2010-2020, en l’Acord
Estratègic 2008-2011, pel que fa al desenvolupament
de la política industrial, i en la Llei 9/2009, de 30 de juny, de
política industrial.
a) Convocar el Consell de Política Industrial.
b) Reforçar la dinamització dels clústers existents a Catalunya conjuntament amb les empreses i els agents del
territori.

Del punt 1

Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista

2

2) Aprovar i impulsar dins el pla de política industrial
de Catalunya 2010-2020, un àmbit específic de desenvolupament de l’economia verda amb l’objectiu de crear
nous llocs de treball en els sectors de l’eficiència energètica i les energies renovables, en la mobilitat sostenible,
en la gestió del cicle de l’aigua i en l’agricultura ecològica.

3

b) Definir el model territorial de Xarxa Pública d’Ocupació de Catalunya que compti amb els ens locals i els
agents socials que operen a la xarxa pública per tal d’evi-

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

Del punt 2

Addició d’un nou apartat b del punt 3

3.15.

Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió

1. «Plantejar l’elaboració d’un nou Acord Estratègic per
al període 2010-2015, que enllacés amb l’estratègia europea 2020, i les línies que s’hi impulsen amb aquest horitzó.»

Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista

Addició de dos nous apartats al punt 1

2

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16282)

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

Al punt 3
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3) Prendre les mesures necessàries de forma concertada
amb el clúster del ferrocarril, així com vetllar pel compliment dels compromisos de l’empresa Alstom amb la
planta de Santa Perpètua i donar compliment al Pacte Nacional per a les infraestructures pel que fa a la modernització i extensió de la xarxa ferroviària.

4

3.40.

PROCEDIMENTS AMB RELACIÓ A LES
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

3.40.02.

PROCEDIMENTS DE PARTICIPACIÓ
EN L’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS DE
SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT
PER LA UNIÓ EUROPEA

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

Al punt 4
4) En el marc del pla de xoc per a les comarques de Catalunya, tenir especial atenció a les que són les més afectades per l’atur (Baix Penedès, l’Anoia, el Vallès Occidental, el Garraf i el Bages), en un marc de diàleg
i concertació entre els agents socials i econòmics i les
administracions públiques, amb l’objectiu de potenciar
la reactivació econòmica i la creació d’ocupació.

5

Núm. 120

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

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre el dret
d’accés a un advocat en els processos penals i el dret de comunicació en el moment
de la detenció
Tram. 295-00040/09

Pròrroga del termini de formulació d’observacions

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 16365).
Pròrroga: 1 dia, i última.

Al punt 6

Finiment del termini: 22.07.2011; 09:30 h.

6) Aprovar un Pla de xoc a favor dels col·lectius més vulnerables afectats per l’atur, que inclogui, entre d’altres
mesures:

Acord: Presidència del Parlament, 21.07.2011.

a) Reforçar els serveis públics d’ocupació per avançar en
la ocupabilitat de les persones i per millorar la intermediació en el mercat de treball, en major coordinació amb
tots els agents que hi participen i gestionen les polítiques
d’ocupació, evitant donar via lliure a la intermediació privada.
b) Instar el Govern a fer un estudi dels costos que suposaria implementar la Renda garantida de ciutadania
per assegurar la protecció econòmica de qui ha perdut
la feina i ha esgotat la resta de prestacions públiques per
desocupació.»
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011
Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

3.40.02.

Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
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Núm. 120

Atorgament de la Medalla d’Honor del Parlament a Josep Guardiola i Sala

4.

INFORMACIÓ

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Acord

Mesa del Parlament
Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un diputat
Tram. 234-00014/09 i 234-00015/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 14, 20.07.2011, DSPC-P 22

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2011, ha estudiat el dictamen de la Comissió de
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves
dades manifestades 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, el Ple del Parlament
estableix la situació de compatibilitat del diputat Joan
Güell i Serra.
2. D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades
manifestades per la diputada Violant Mascaró i López
relatives a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als càrrecs públics que ocupa,
d’acord amb l’article 16.1.b del Reglament, el Ple del Parlament estableix la situació de compatibilitat de la diputada Violant Mascaró i López.

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de juliol de 2011, per unanimitat dels seus membres i a proposta de la presidenta, ha acordat d’atorgar la Medalla d’Honor del Parlament, en la categoria d’or, a Josep Guardiola
i Sala, per raó de la seva trajectòria com a esportista
d’elit, pels èxits assolits en la seva etapa d’entrenador,
per la projecció –que ha sabut fer d’una manera ben notòria– d’una Catalunya culta, cívica i oberta, i pels valors
que ha transmès exemplarment, com ara l’esportivitat, el
treball en equip, l’esforç i la superació personal, valors
molt positius no solament des d’un punt de vista individual, sinó també per al progrés col·lectiu.
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2011
El secretari primer
Jordi Cornet i Serra

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.45.05.

COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió de Salut
Tram. 410-00011/09

Ratificació del president

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2011
La secretària segona
La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita
Núria de Gispert i Català

Renúncia de la condició de membre del
Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Comissió de Salut
La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 14 de juliol
de 2011, d’acord amb els articles 41.2 i 42.1 del Reglament del Parlament, ha ratificat com a president el diputat Xavier Crespo i Llobet per a proveir la vacant causada per la renúncia de la diputada M. Assumpció Laïlla
i Jou.
Palau del Parlament, 14 de juliol de 2011

Correcció d’errades de publicació (BOPC 114)

Al BOPC 114

La secretària de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar

El president de la Comissió
Xavier Crespo i Llobet

A la pàg. 41

Al títol
On diu:
«Renúncia de la condició de membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya»
Ha de dir:
«Renúncia de la condició de membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals»

4.40.

Informació
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COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS
I DE MOCIONS

4.50.02.

COMPLIMENT DE MOCIONS

Núm. 120

Composició de la Comissió d’Igualtat de les
Persones
Tram. 411-00001/09

Control del compliment de la Moció 1/IX, sobre el diàleg social

Substitució de diputats
Reg. 16078 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 19.07.2011

Tram. 390-00001/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 15983 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 19.07.2011

Alta: Carme Capdevila i Palau
Baixa: Anna Simó i Castelló

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
4.45.30.

Núm. d’expedient: 390-00001/09

DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS
EN ELS ÒRGANS

Sobre: Control compliment de la Moció 1/IX, sobre el
diàleg social

Composició de la Comissió d’Estudi de la
Seguretat Viària
Tram. 408-00007/09

El passat 25 de març, va tenir lloc al Palau de Pedralbes
a Barcelona, la Cimera per a la reactivació econòmica.

Acord

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de
juliol de 2011, d’acord amb la Junta de Portaveus i de
conformitat amb l’article 40.1 del Reglament, ha acordat que la Comissió estigui formada per un membre de
cada grup parlamentari amb la possibilitat de nomenar
un membre suplent.
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2011
El secretari primer
Jordi Cornet i Serra

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 1/IX, sobre el diàleg social (núm. de
tram. 390-00001/09), us informo del següent:

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Aquesta Cimera va ser preparada conjuntament amb el
Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el
Creixement (CAREC), el qual va preparar un informe
sobre la situació i perspectiva de l’economia catalana
que hi va ser sotmès.
Entre els objectius de la Cimera hi havia, fer una diagnosi compartida sobre la situació econòmica actual, i en
van resultar un seguit de conclusions i acords, els quals
han estat fet públics i difosos, entre d’altres llocs, al mateix web específic de l’Acord Estratègic, on el document
final és consultable (http://www.acordestrategic.cat/noticies/10021449.html)
Els àmbits que van ser abordats i que van comptar amb
un consens per quedar establerts en les conclusions de la
Cimera van ser:
1. Pla de simplificació i reducció de càrregues administratives per a la ciutadania i l’activitat productiva 2.
Integració i reforma de la Formació Professional i continuada per adaptar-la al model productiu, actual i futur 3.
Un nou model de gestió de les infraestructures estratègiques. 4. Racionalitzar el marc fiscal de l’activitat productiva. 5. Polítiques de foment de l’ocupació. 6. Suport als
sectors socials més perjudicats per la crisi.
També, i per tal d’abordar-se més detingudament en
diferents sessions de treball, s’han establert diferents
encàrrecs, que s’estan elaborant, sobre orientacions estratègiques d’actuació per a la reactivació econòmica sobre les temàtiques següents, encàrrecs que ja han estat
acomplerts:
1. Noves vies de finançament al sector privat 2. Aposta
per la política industrial 3. Un model flexible per a l’ac-

4.45.12.
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Control del compliment de la Moció 4/IX,
sobre el nou model de finançament basat en
el concert econòmic

tivitat de les petites i mitjanes empreses i els autònoms
4. Aconseguir una major interrelació entre recerca, innovació, universitat i activitat productiva. 5. Mesures per
fomentar l’esperit emprenedor. 6. Política energètica.

Tram. 390-00004/09

Finalment, també en el marc d’aquesta Cimera, es va encomanar a la Comissió de base parlamentària, l’anàlisi
del pacte fiscal, i la realització d’uns treballs que han de
concloure abans del 31 d’octubre d’enguany.
D’altra banda, el Govern de la Generalitat posa a disposició de les empreses catalanes un seguit de mesures que
es duran terme, entre les que destaquen les següents:
– Plans de competitivitat que tenen com a objectiu endegar mesures de dinamització sectorial. Per aquest any
2011 es prioritzaran les actuacions dirigides als sectors
de la motocicleta, cadena de valor del vehicle elèctric,
Barcelona Mobile Capital, especialment sensibles davant
l’actual situació econòmica, mitjançant línies de finançament amb avals de la Direcció General d’Indústria.
– Potenciació del programa d’atracció d’inversions industrials cap a Catalunya, per tal de fomentar l’establiment d’empreses estrangeres al nostre territori.
– Línia d’ajuts per al desenvolupament de projectes que
continguin un caire reindustrialitzador del teixit empresarial de Catalunya.
– Fomentar la innovació tant tecnològica com no tecnològica empresarial, mitjançant línies d’ajut i serveis de
suport per a fer més competitius els projectes que s’estan
desenvolupant.
– A més, també s’ofereixen un seguit de línies d’incentius que tenen com a objectiu fomentar la internacionalització d’empreses catalanes, potenciant especialment
l’expansió a l’exterior d’empreses dels sectors de l’automoció i de la química.
En tot cas, és voluntat del Govern continuar treballant
en diàleg permanent amb tots els agents econòmics, polítics, socials i financers, com també comptant amb l’assessorament del Consell Assessor per a la Reactivació
Econòmica i el Creixement (CAREC) per tal de disposar
d’una diagnosi de la situació econòmica el més acurada
possible.
En aquesta mateixa línia, i pel que fa a l’Acord Estratègic
2008-2011, cal dir que el proper 14 de juliol hi ha convocada una reunió de la Comissió de Seguiment, a la qual
es presentarà un balanç de les actuacions dutes a terme
el primer semestre de 2011. Tanmateix, hi ha la voluntat
de realitzar un balanç final de l’Acord amb motiu de finalitzar la seva vigència.
Barcelona, 12 de juliol de 2011
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Núm. 120

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 15984 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 19.07.2011

A la Mesa de la Comissió d’Economia, Finances
i Pressupost
Núm. d’expedient: 390-00004/09
Sobre: Control compliment de la Moció 4/IX, sobre el
nou model de finançament basat en el concert econòmic
D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 4/IX, sobre el nou model de finançament basat en el concert econòmic (núm. de tram. 39000004/09), us informo del següent:
El passat dia 3 de juny es va constituir al Parlament de
Catalunya una comissió específica, la
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic, a proposta dels grups parlamentaris d’ERC i de CiU.
La creació d’aquesta comissió preveia el nomenament de
membres a proposta del Govern. En aquest sentit, doncs,
i d’acord amb el punt a) de l’esmentada moció, el Govern
va proposar les persones següents:
– Sr. Francesc Homs i Molist, SG de la Presidència
– Sra. M. Àngels Barbarà Fondevila, SG de Governació i
Relacions Institucionals
– Sra. Georgina Arderiu Munill, SG d’Economia i Coneixement
– Sr. Albert Carreras de Odriozola, Secretari d’Economia i Finances
– H. Sr. Lluís Franco i Sala, director de l’Agència Tributària de Catalunya
Aquestes persones van participar ja el mateix dia 3 de
juny en la sessió constitutiva de dita comissió específica.
– Per la seva part, la comissió ha acordat un pla de treball i ha aprovat diferents compareixences d’experts.
Així mateix, la comissió té entre els seus objectius abordar els àmbits següents:
a) Àmbit Jurídic. Aquest bloc faria referència a les possibilitats de que Catalunya disposi d’un model de finançament propi basat en el concert econòmic des del punt
de vista jurídic, atenent al marc normatiu existent (CE,
EA, LOFCA...).
b) Àmbit Fiscal Tributari. Aquest bloc faria referència a
tot el referit a impostos cedits i a cedir, la capacitat normativa i les seves possibilitats actuals i futures en relació
als mateixos, així com tot el referit als diferents models
de gestió tributària (liquidació, recaptació, inspecció).
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c) Àmbit de finançament. En aquest bloc s’inclouria tot
el referit a valoració i resultats dels sistema de finançament vigent, balances fiscals (resultats i sistemes d’actualització), Costos i despeses de l’Estat per compte de
Catalunya (territorialitzables i no territorialitzables),
principi de solidaritat, principi de lleialtat institucional.
Criteris de revisió d’un nou model de finançament basat
en el concert econòmic.
Un cop finalitzades les compareixences que acordi la
Comissió, i satisfeta la documentació sol·licitada, caldrà
aprovar un informe final del resultat i conclusions del
resultat dels treballs de la comissió. Aquest informe la
comissió l’haurà d’aprovar abans del dia 31 d’octubre.
D’altra banda, el Govern va impulsar conjuntament amb
el Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el
Creixement (CAREC) la celebració de la Cimera per a
la reactivació econòmica el passat dia 25 de març. Un
dels acords de la cimera va ser un mandat concret perquè
la comissió específica de base parlamentària conclogués
els treballs de caràcter tècnic el 31 d’octubre d’enguany.

Núm. 120

– Estudi sobre l’impacte de l’aplicació de la sisena hora
als centres públics d’educació primària.
Barcelona, 11 de juliol de 2011
Irene Rigau i Oliver
Consellera d’Ensenyament
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la
consellera d’Educació sobre el compliment
de la Moció 30/IX del Parlament de Catalunya, sobre la sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla contra el fracàs
escolar

Per tant, d’acord amb les previsions i treballs de la comissió, i d’acord amb el mandat resultant de la cimera
per a la reactivació econòmica de 25 de març, és que el
Govern disposarà dels elements necessaris previs per
demanar l’actualització de balances fiscals, i instar el
Govern de l’Estat en aquest sentit d’acord amb els treballs i conclusions que resultin de la comissió de base
parlamentària.

Tram. 354-00045/09

Rebuig de la sol·licitud

Barcelona, 12 de juliol de 2011
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats,
en la sessió núm. 10, tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 123).

Control del compliment de la Moció 30/IX,
sobre la sisena hora en l’educació primària i
l’elaboració d’un pla contra el fracàs escolar

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut
sobre els canvis a l’organigrama del Departament de Salut

Tram. 390-00030/09

Informe relatiu al compliment de la Moció

Tram. 354-00048/09

Reg. 15839 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 19.07.2011

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Laia Ortiz Castellví, del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 15779).

A la Mesa de la Comissió d’Ensenyament i
Universitats
Núm. d’expedient: 390-00030/09
Sobre: Control compliment de la Moció 30/IX, sobre la
sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla
contra el fracàs escolar

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del
14.07.2011.

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a l’apartat b) de la Moció 30/IX, sobre la sisena
hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla contra
el fracàs escolar (núm. de tram. 390-00030/09), us trameto còpia de la documentació següent:
– Anàlisi sobre el cost de la sisena hora des de la seva
introducció
4.53.03.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el
grau de compliment del Pacte per a la mobilitat del Maresme

Núm. 120

Sol·licitud de compareixença de Salam Almaslamani, presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, davant la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè
informi sobre les activitats de foment de les
relacions entre Palestina i Catalunya

Tram. 354-00049/09

Tram. 356-00107/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista (reg.
15965).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, sessió del 14.07.2011.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la
sessió núm. 4, tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 126).

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Argent
Ballús, president de l’Associació Educativa i Formativa Tbclass, davant la Comissió
d’Ensenyament i Universitats perquè informi
sobre el projecte educatiu «Millorem»

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre
les actuacions previstes amb relació al futur
de l’aeroport de Reus

Tram. 356-00111/09

Acord sobre la sol·licitud

Tram. 354-00050/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista (reg.
15966).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
núm. 10, tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 123).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, sessió del 14.07.2011.

4.53.05.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Stop Bales de Goma davant la
Comissió d’Interior perquè informi sobre la
campanya per a prohibir l’ús de projectils de
goma

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Tram. 356-00112/09

Acord sobre la sol·licitud
Sol·licitud de compareixença de representants de l’associació «Stop bales de goma»
davant la Comissió d’Interior perquè presentin la iniciativa «Stop bales de goma»

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el
14.07.2011 (DSPC-C 124).

Tram. 356-00100/09

Acord sobre la sol·licitud
Sol·licitud de compareixença d’una representació de Justícia i Pau davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la campanya per a prohibir l’ús de projectils de goma

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el
14.07.2011 (DSPC-C 124).

Tram. 356-00113/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el
14.07.2011 (DSPC-C 124).

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença d’Eduard Ibáñez
Pulido, director de Justícia i Pau de Barcelona, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la seva iniciativa sobre els projectils
de goma

Núm. 120

Sol·licitud de compareixença del president i
de la direcció del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè
informin sobre el projecte de la Biblioteca
Digital de Catalunya

Tram. 356-00120/09

Tram. 356-00125/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el
14.07.2011 (DSPC-C 124).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
núm. 10, tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 123).

Sol·licitud de compareixença de Nicola Tanno, portaveu de l’Associació Stop Bales de
Goma, davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre la seva iniciativa sobre els
projectils de goma

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Institut d’Estudis Catalans
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presenti el portal Meridià
(Mesurament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació)de l’Observatori de la
Recerca

Tram. 356-00121/09

Tram. 356-00126/09

Sol·licitud
Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Interior, en la sessió núm. 10, tinguda el
14.07.2011 (DSPC-C 124).

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Carné,
president de l’Ens de Comunicació Associativa, davant la Comissió de Cultura i Llengua
perquè informi sobre la memòria d’activitats
de l’entitat

Sol·licitud: Neus Munté i Fernàndez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Marina Geli i Fàbrega, del
Grup Parlamentari Socialista, Pedro Chumillas Zurilla,
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Albert Rivera Díaz, del Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 15565).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament
i Universitats, sessió del 07.07.2011.

Tram. 356-00123/09

Sol·licitud de compareixença del director del
Centre d’Estudis d’Opinió davant la Comissió
de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els paràmetres sociològics emprats per als qüestionaris sobre immigració

Sol·licitud

Sol·licitud: Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Consol Prados Martínez, del
Grup Parlamentari Socialista, Alicia Alegret Martí,
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Antoni Strubell i Trueta, del
Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència (reg. 15131).

Tram. 356-00148/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jordi Cañas Pérez, del Subgrup Parlamentari
Ciutadans (reg. 15725).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, sessió del 19.07.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i
Llengua, sessió del 08.07.2011.
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SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES DE
MEMBRES DEL GOVERN

4.53.15.

Núm. 120

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

Sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller
de Benestar Social i Família sobre les polítiques de cohesió social i de lluita contra la
pobresa

Compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona, o la persona que ell designi, amb relació a la Proposició de llei del
recurs de cassació en matèria de dret civil a
Catalunya

Tram. 355-00021/09

Tram. 353-00001/09

Substanciació

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 9 de la Comissió de Benestar, Família i Immigració, del 19.07.2011
(DSPC-C 130).

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
de Justícia, del 14.07.2011 (DSPC-C 122).

Compareixença del president del Consell
dels Col·legis d’Advocats de Catalunya, o
la persona que ell designi, amb relació a la
Proposició de llei del recurs de cassació en
matèria de dret civil a Catalunya

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes o Reservades en compliment de l’article 5.2 de la
Llei 28/2001

Tram. 353-00002/09

Tram. 355-00040/09

Substanciació

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 3 de la Comissió de Matèries Secretes o Reservades, del 20.07.2011
(DSPC-C ).

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
de Justícia, del 14.07.2011 (DSPC-C 122).

Compareixença d’un magistrat de la Sala
Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposició
de llei del recurs de cassació en matèria de
dret civil a Catalunya

Sessió informativa de la Comissió d’Interior
amb el conseller d’Interior sobre el Pla de
seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica

Tram. 353-00003/09

Tram. 355-00041/09

Substanciació
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller del Departament d’Interior (reg. 15985).

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
de Justícia, del 14.07.2011 (DSPC-C 122).

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 14.07.2011.

4.53.10.
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Núm. 120

Compareixença del portaveu de l’Associació
Professional de la Magistratura a Catalunya
amb relació a la Proposició de llei del recurs
de cassació en matèria de dret civil a Catalunya

Compareixença de Lluís Caballol Angelats,
professor titular de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya

Tram. 353-00004/09

Tram. 353-00008/09

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
de Justícia, del 14.07.2011 (DSPC-C 122).

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
de Justícia, del 14.07.2011 (DSPC-C 122).

Compareixença d’una representació de
l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de
Catalunya amb relació a la Proposició de llei
del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya

Compareixença de Lluís Puig i Ferriol, catedràtic emèrit de dret civil, amb relació a la
Proposició de llei del recurs de cassació en
matèria de dret civil a Catalunya
Tram. 353-00009/09

Tram. 353-00005/09

Decaïment
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
de Justícia, del 14.07.2011 (DSPC-C 122).

Decaïment en la sessió núm. 9 del Comissió de Justícia,
tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 122).

Compareixença de Manuel Serra Domínguez, catedràtic de dret processal, amb
relació a la Proposició de llei del recurs de
cassació en matèria de dret civil a Catalunya

Compareixença de la presidenta del Consell
dels Col·legis de Procuradors de Catalunya,
o la persona que ella designi, amb relació a
la Proposició de llei del recurs de cassació
en matèria de dret civil a Catalunya

Tram. 353-00010/09

Substanciació

Tram. 353-00006/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
de Justícia, del 14.07.2011 (DSPC-C 122).

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
de Justícia, del 14.07.2011 (DSPC-C 122).

Compareixença del rector de la Universitat
Politècnica de Catalunya davant la Comissió
d’Ensenyament i Universitats per a informar
sobre les polítiques d’universitat, recerca i
innovació

Compareixença de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal de la Universitat
de Barcelona, amb relació a la Proposició
de llei del recurs de cassació en matèria de
dret civil a Catalunya

Tram. 357-00019/09

Substanciació

Tram. 353-00007/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
de Justícia, del 14.07.2011 (DSPC-C 122).

4.53.15.

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats, del 14.07.2011 (DSPC-C
123).
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Compareixença de la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya davant la Comissió
d’Ensenyament i Universitats per a informar
sobre les polítiques d’universitat, recerca i
innovació

Núm. 120

Compareixença del rector de la Universitat
Abat Oliba davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre les
polítiques d’universitat, recerca i innovació
Tram. 357-00028/09

Tram. 357-00024/09

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats, del 14.07.2011 (DSPC-C
123).

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats, del 14.07.2011 (DSPC-C
123).

Compareixença de representants de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació
i Solidaritat per a informar sobre les polítiques de cooperació al desenvolupament i
d’ajut humanitari

Compareixença del rector de la Universitat
de Vic davant la Comissió d’Ensenyament i
Universitats per a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i innovació
Tram. 357-00025/09

Tram. 357-00041/09

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats, del 14.07.2011 (DSPC-C
123).

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Cooperació i Solidaritat, del 15.07.2011 (DSPC-C 127).

Compareixença de la rectora de la Universitat Ramon Llull davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre
les polítiques d’universitat, recerca i innovació

Compareixença del director general de Cooperació davant la Comissió de Cooperació
i Solidaritat per a informar sobre el seu programa d’actuació i sobre el desplegament
del Pla director de cooperació

Tram. 357-00026/09

Tram. 357-00042/09

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats, del 14.07.2011 (DSPC-C
123).

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Cooperació i Solidaritat, del 15.07.2011 (DSPC-C 127).

Compareixença del rector de la Universitat
Internacional de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a informar sobre les polítiques d’universitat, recerca i innovació
Tram. 357-00027/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Ensenyament i Universitats, del 14.07.2011 (DSPC-C
123).

4.53.15.
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Compareixença d’una representació del
Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del
Pallars Jussà davant la Comissió d’Empresa
i Ocupació per a informar sobre la seva posició amb relació a l’avantprojecte de traçat
de la línia de molt alta tensió Penyalba - El
Arnedo - Isona

Núm. 120

Compareixença d’una representació de la
Federació 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

Tram. 357-00044/09

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, del 19.07.2011 (DSPC-C 129).

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
de Cooperació i Solidaritat, del 15.07.2011 (DSPC-C 127).

Compareixença d’Heribert Padrol i Munté,
advocat, davant la Comissió d’Estudi d’un
Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic

Compareixença del secretari d’Afers Exteriors davant la Comissió d’Acció Exterior i de
la Unió Europea per a informar sobre les línies de treball de la Secretaria d’Afers Exteriors

Tram. 357-00068/09

Tram. 357-00046/09

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 14.07.2011
(DSPC-C 126).

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el
Concert Econòmic, del 15.07.2011 (DSPC-C 100).

Compareixença de Joan Carles Costas i
Terrones, professor d’economia i hisenda de
la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic

Compareixença d’una representació de la
Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica davant la Comissió de Salut per
a exposar el document de consens sobre el
tabaquisme

Tram. 357-00069/09

Tram. 357-00054/09

Substanciació

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
de Salut, del 14.07.2011 (DSPC-C 125).

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el
Concert Econòmic, del 15.07.2011 (DSPC-C 100).

Compareixença de Luis Manuel Alonso
González, catedràtic de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, davant la
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic

Compareixença d’una representació del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme davant la Comissió de Salut per a
exposar el document de consens sobre el
tabaquisme

Tram. 357-00070/09

Tram. 357-00055/09

Substanciació
Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
de Salut, del 14.07.2011 (DSPC-C 125).

4.53.15.

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el
Concert Econòmic, del 15.07.2011 (DSPC-C 100).
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Compareixença de Joaquim Solé Vilanova,
catedràtic d’hisenda pública de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat
en el Concert Econòmic

Núm. 120

Compareixença del president i de la direcció del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya davant la Comissió
d’Ensenyament i Universitats per a informar
sobre el projecte de la Biblioteca Digital de
Catalunya

Tram. 357-00071/09

Tram. 357-00085/09

Substanciació

Acord de tenir la sessió de compareixença

Compareixença feta en la sessió núm. 5 de la Comissió
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el
Concert Econòmic, del 15.07.2011 (DSPC-C 100).

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm.
10, tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 123).

Compareixença de representants de l’associació Stop Bales de Goma i de Justícia
i Pau davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la campanya per a prohibir l’ús
de projectils de goma

Sessió informativa de la Comissió del Síndic
de Greuges amb el síndic de greuges per a
presentar la Resolució sobre els fets de la
plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de
maig de 2011 i del Parlament de Catalunya
del 15 de juny de 2011

Tram. 357-00082/09

Tram. 359-00009/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Interior en la sessió núm. 10, tinguda el
14.07.2011 (DSPC-C 124).

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Síndic de Greuges, Institució del Síndic de
Greuges (reg. 15852).
Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 14.07.2011.

Compareixença de Salam Almaslamani, presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior i
de la Unió Europea per a informar sobre les
activitats de foment de les relacions entre
Palestina i Catalunya
Tram. 357-00083/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en la
sessió núm. 4, tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 126).

Compareixença d’Antoni Argent Ballús, president de l’Associació Educativa i Formativa
Tbclass, davant la Comissió d’Ensenyament
i Universitats per a informar sobre el projecte educatiu «Millorem»
Tram. 357-00084/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm.
10, tinguda el 14.07.2011 (DSPC-C 123).

4.53.15.
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4.90.

RÈGIM INTERIOR

4.90.05.

PRESSUPOST DEL PARLAMENT

Núm. 120

Liquidació del pressupost del Parlament
corresponent al 2010
Tram. 232-00002/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 14, 20.07.2011, DSPC-P 22

Ple del parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de juliol de 2011, ha examinat la liquidació del pressupost del
Parlament corresponent al 2010 que ha presentat la Mesa
Ampliada i, d’acord amb els apartats 3.h i 4 de l’article
29 del Reglament del Parlament, ha aprovat la dita liquidació.
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2011
El secretari tercer
Josep Rull i Andreu

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Parlament de catalunya. Estat de despeses: exercici 2010. Primer període 01.01.2010 a 31.07.2010
Article

Pressupost
definitiu

Autoritzacions

Pressupost
disponible

Disposicions

Obligacions
reconegudes

1

10
11
12
13
15
16
17
Resultat

7.190.274,58
992.142,05
13.352.846,66
340.530,26
1.289.164,81
4.215.775,75
1.288.556,42
28.669.290,53

4.461.024,92
527.584,69
7.464.952,58
134.846,42
328.215,87
2.094.897,35
710.784,05
15.722.305,88

2.729.249,66
464.557,36
5.887.894,08
205.683,84
960.948,94
2.120.878,40
577.772,37
12.946.984,65

4.461.024,92
527.584,69
7.464.952,58
134.846,42
328.215,87
2.094.897,35
710.784,05
15.722.305,88

4.461.024,92
527.584,69
7.464.952,58
134.846,42
328.215,87
2.082.328,60
710.784,05
15.709.737,13

2

20
21
22
23
24
Resultat

905.763,08
1.064.387,76
8.042.215,93
5.700.799,46
750.000,00
16.463.166,23

752.287,89
717.078,94
4.037.285,56
3.137.450,93
502.716,71
9.146.820,03

153.475,19
347.308,82
4.004.930,37
2.563.348,53
247.283,29
7.316.346,20

752.287,89
717.078,94
4.037.285,56
3.137.450,93
502.716,71
9.146.820,03

491.295,40
471.642,95
3.216.334,03
3.137.450,93
496.698,47
7.813.421,78

4

48
Resultat

17.103.000,00
17.103.000,00

10.179.575,08
10.179.575,08

6.923.424,92
6.923.424,92

10.179.575,08
10.179.575,08

10.179.575,08
10.179.575,08

6

61
62
64
65
67
Resultat

5.863.394,45
2.375.500,00
460.500,00
1.446.044,68
150.000,00
10.295.439,13

2.551.267,33
1.373.680,42
195.424,68
485.855,87
32.820,93
4.639.049,23

3.312.127,12
1.001.819,58
265.075,32
960.188,81
117.179,07
5.656.389,90

2.551.267,33
1.373.680,42
195.424,68
485.855,87
32.820,93
4.639.049,23

1.830.664,85
268.473,86
195.424,68
312.186,40
32.820,93
2.639.570,72

8

83
Resultat

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

72.550.895,89

39.687.750,22

32.863.145,67

39.687.750,22

36.342.304,71

Cap.

Resultat

4.90.05.
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Núm. 120

Parlament de catalunya. Estat de despeses: exercici 2010. Finiment viii legislatura
període 01.01.2010 a 05.10.2010
Article

Pressupost
definitiu

Autoritzacions

Pressupost
disponible

Disposicions

Obligacions
reconegudes

1

10
11
12
13
15
16
17
Resultat

7.690.274,58
992.142,05
13.352.846,66
340.530,26
1.589.164,81
4.215.775,75
2.028.556,42
30.209.290,53

5.430.464,80
664.304,05
9.343.283,87
158.723,48
393.032,54
2.780.426,28
855.284,06
19.625.519,08

2.259.809,78
327.838,00
4.009.562,79
181.806,78
1.196.132,27
1.435.349,47
1.173.272,36
10.583.771,45

5.430.464,80
664.304,05
9.343.283,87
158.723,48
393.032,54
2.780.426,28
855.284,06
19.625.519,08

5.430.464,80
664.304,05
9.343.283,87
158.723,48
393.032,54
2.775.964,34
855.284,06
19.621.057,14

2

20
21
22
23
24
Resultat

905.763,08
1.064.387,76
8.042.215,93
5.700.799,46
750.000,00
16.463.166,23

768.481,25
739.239,61
4.263.856,00
3.774.830,58
560.576,09
10.106.983,53

137.281,83
325.148,15
3.778.359,93
1.925.968,88
189.423,91
6.356.182,70

768.481,25
739.239,61
4.263.856,00
3.774.830,58
560.576,09
10.106.983,53

621.629,93
512.633,91
3.756.744,42
3.774.830,58
545.706,84
9.211.545,68

4

48
Resultat

17.143.000,00
17.143.000,00

12.676.254,76
12.676.254,76

4.466.745,24
4.466.745,24

12.676.254,76
12.676.254,76

12.676.254,76
12.676.254,76

6

61
62
64
65
67
Resultat

4.283.394,45
2.375.500,00
460.500,00
1.446.044,68
150.000,00
8.715.439,13

3.621.252,93
1.379.466,20
196.188,71
516.036,27
36.033,76
5.748.977,87

662.141,52
996.033,80
264.311,29
930.008,41
113.966,24
2.966.461,26

3.621.252,93
1.379.466,20
196.188,71
516.036,27
36.033,76
5.748.977,87

2.023.186,39
274.259,64
196.188,71
394.555,41
36.033,76
2.924.223,91

8

83
Resultat

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

72.550.895,89

48.157.735,24

24.393.160,65

48.157.735,24

44.433.081,49

Cap.

Resultat

Parlament de catalunya. Estat de despeses: exercici 2010. Període interlegislatures a 16.12.2010
Article

Pressupost
definitiu

Autoritzacions

Pressupost
disponible

Disposicions

Obligacions
reconegudes

1

10
11
12
13
15
16
17
Resultat

7.690.274,58
992.142,05
13.352.846,66
340.530,26
1.589.164,81
4.215.775,75
2.028.556,42
30.209.290,53

6.396.832,45
801.496,19
11.207.463,76
189.054,64
1.543.190,90
3.501.497,66
977.283,76
24.616.819,36

1.293.442,13
190.645,86
2.145.382,90
151.475,62
45.973,91
714.278,09
1.051.272,66
5.592.471,17

6.396.832,45
801.496,19
11.207.463,76
189.054,64
1.543.190,90
3.501.497,66
977.283,76
24.616.819,36

6.396.832,45
801.496,19
11.207.463,76
189.054,64
1.543.190,90
3.498.898,53
977.283,76
24.614.220,23

2

20
21
22
23
24
Resultat

905.763,08
1.064.387,76
7.692.215,93
6.050.799,46
750.000,00
16.463.166,23

796.866,30
802.844,27
5.003.844,24
4.541.786,32
606.721,46
11.752.062,59

108.896,78
261.543,49
2.688.371,69
1.509.013,14
143.278,54
4.711.103,64

796.866,30
802.844,27
5.003.844,24
4.541.786,32
606.721,46
11.752.062,59

763.184,35
662.606,88
4.829.713,59
4.541.786,32
596.373,13
11.393.664,27

4

48
Resultat

17.143.000,00
17.143.000,00

13.696.843,54
13.696.843,54

3.446.156,46
3.446.156,46

13.696.843,54
13.696.843,54

13.696.843,54
13.696.843,54

6

61
62
64

4.283.394,45
2.375.500,00
460.500,00

3.751.468,33
1.386.925,84
198.078,43

531.926,12
988.574,16
262.421,57

3.751.468,33
1.386.925,84
198.078,43

2.700.982,95
297.577,36
198.078,43

Cap.

4.90.05.

Règim interior
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Núm. 120

Article

Pressupost
definitiu

Autoritzacions

Pressupost
disponible

Disposicions

Obligacions
reconegudes

65
67
Resultat

1.446.044,68
150.000,00
8.715.439,13

637.184,29
63.635,17
6.037.292,06

808.860,39
86.364,83
2.678.147,07

637.184,29
63.635,17
6.037.292,06

563.902,12
63.635,17
3.824.176,03

83
Resultat

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

72.550.895,89

56.103.017,55

16.447.878,34

56.103.017,55

53.528.904,07

Resultat

Parlament de catalunya. Estat de despeses: exercici 2010. Liquidació 01.01.2010 a 31.12.2010
Article

Pressupost
definitiu

Autoritzacions

Pressupost
disponible

Disposicions

Obligacions
reconegudes

1

10
11
12
13
15
16
17
Resultat

7.326.558,76
938.748,20
13.144.942,45
220.066,14
1.544.371,81
4.215.775,75
2.028.556,42
29.419.019,53

7.322.798,35
938.748,20
13.144.942,45
220.066,15
1.544.368,19
3.901.558,61
1.826.599,71
28.899.081,66

3.760,41
0,00
0,00
-0,01
3,62
314.217,14
201.956,71
519.937,87

7.322.798,35
938.748,20
13.144.942,45
220.066,15
1.544.368,19
3.901.558,61
1.826.599,71
28.899.081,66

7.322.798,35
938.748,20
13.144.942,45
220.066,15
1.544.368,19
3.901.558,61
1.826.599,71
28.899.081,66

2

20
21
22
23
24
Resultat

905.763,08
1.064.387,76
7.151.712,08
6.591.303,31
750.000,00
16.463.166,23

806.506,87
866.647,73
6.209.310,01
6.413.853,06
642.315,26
14.938.632,93

99.256,21
197.740,03
942.402,07
177.450,25
107.684,74
1.524.533,30

806.506,87
866.647,73
6.209.310,01
6.413.853,06
642.315,26
14.938.632,93

781.605,57
797.084,67
6.187.141,21
6.413.853,06
632.974,27
14.812.658,78

4

48
Resultat

16.947.571,00
16.947.571,00

14.280.535,54
14.280.535,54

2.667.035,46
2.667.035,46

14.280.535,54
14.280.535,54

14.280.535,54
14.280.535,54

6

61
62
64
65
67
Resultat

4.283.394,45
2.375.500,00
460.500,00
1.446.044,68
150.000,00
8.715.439,13

4.199.278,13
2.179.507,65
219.405,62
1.399.645,76
64.942,08
8.062.779,24

84.116,32
195.992,35
241.094,38
46.398,92
85.057,92
652.659,89

4.199.278,13
2.179.507,65
219.405,62
1.399.645,76
64.942,08
8.062.779,24

3.608.178,55
2.178.208,45
219.405,62
1.398.077,24
64.942,08
7.468.811,94

8

83
Resultat

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

71.565.195,89

66.201.029,37

5.364.166,52

66.201.029,37

65.481.087,92

Cap.

Resultat

4.90.05.
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TIPOLOGIA DE LES TRAMITACIONS
Els tres primers dígits que identifiquen les tramitacions corresponen al tipus de tramitació;
els cinc següents al número seqüencial d’ordre dins d’aquesta tipologia, i els dos darrers a la legislatura.

Projecte de llei
Proposició de llei
Decret llei
Proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia
Reglament del Parlament
Criteri interpretatiu i norma supletòria del Reglament

2 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE
EN UNA RESOLUCIÓ O EN UNA MOCIÓ
201
205
212
250
251
252
253
255
256
257
259
260
261
262
263
265
267
269
270
271
280
281
282
283
284
285
286
287
295
302
370

Investidura del president de la Generalitat
Moció de censura
Interposició de recurs d’inconstitucionalitat
Proposta de resolució
Proposta de creació de subcomissions i grups de treball
Proposta de resolució per a crear comissions
Proposta de resolució per a encomanar un
informe a la Sindicatura de Comptes
Debat general en el Ple
Informe de fiscalització i memòria d’activitats
de la Sindicatura de Comptes
Compte general de la Generalitat de Catalunya
Pla o comunicat del Govern
Document de les comissions d’estudi
Dictamen de les comissions d’investigació
Control de la legislació delegada
Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
Conveni i acord de cooperació amb altres comunitats
Projecte de sol·licitud al Govern d’adopció d’un projecte
Projecte de proposició de llei davant les Corts Generals
Proposta de proposició de llei davant les Corts Generals
Designació dels diputats per defensar la Proposició de llei
Designació dels senadors
Elecció del Síndic de Greuges
Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes
Designació de membres del Consell Consultiu
Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
Designació de membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Designació de membres del Consell de Govern de la CCMA
Designació de membres del Consell de Garanties Estatutàries
Control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat
Moció subsegüent a una interpel·lació
Proposta de consulta popular per via de referèndum

3 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE
EN UN DEBAT O EN LA FORMULACIÓ
258
264
279
290
300
301
310
311
312
313
314
315
316
317
320
322
323
325
326
340
350
351
353
355
357
359

Compte i fiscalització d’ens locals i altres
Memòria anual d’activitats de la Comissió de Peticions
Procediment per a l’elecció de càrrecs públics
Compliment de resolucions
Interpel·lació
Interpel·lació d’urgència al Govern
Pregunta oral al Govern a respondre en el Ple
Pregunta oral al Govern a respondre en comissió
Pregunta oral al director general de la CCMA
Pregunta oral al Consell de Govern de la CCMA
Pregunta per escrit al Govern
Pregunta per escrit al director general de la CCMA
Pregunta per escrit al Consell de Govern de la CCMA
Pregunta oral al president de la Generalitat
Sol·licitud d’informació i documentació
Pregunta oral al president del Consell de Govern de la CCMA
Pregunta oral als altres càrrecs directius de la CCMA
Pregunta per escrit al president Consell de Govern de CCMA
Pregunta per escrit als altres càrrecs directius de la CCMA
Compliment de resolucions i de mocions
Intervenció del president de la Generalitat
Intervenció en el Ple de personalitats rellevants
Compareixença en procediments legislatius
Sessió informativa
Compareixença
Sessió informativa d’autoritats institucionals

360 Informe del Síndic de Greuges
363 Compareixença en procediments de fiscalització
390 Compliment de mocions
4 PROCEDIMENTS DIVERSOS D’ÍNDOLE PARLAMENTÀRIA
125
126
240
241
242
243
244
245
246
330
333
334
335
337
352
354
356
358
362
380
381
382
383
384
385
394
395
401

Procediments en exercici del dret de petició
Procediments en exercici del dret de petició (ePeticions)
Horari del Registre General del Parlament
Calendari de dies inhàbils
Distribució dels escons i els espais als grups parlamentaris
Report de la Diputació Permanent
Calendari de sessions
Procediments a tramitar en el Ple i en les comissions
Delegació de les funcions de la Presidència del Parlament
Composició del Govern, delegacions i encàrrecs de despatx
Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
Altres comunicacions del president de la Generalitat i del Govern
Comunicacions d’altres organismes i entitats
Proposta de compareixença en procediments legislatius
Sol·licitud de sessió informativa
Sol·licitud de compareixença
Sol·licitud de sessió informativa d’autoritats institucionals
Proposta de compareixença en procediments de fiscalització
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Parlament
Recurs d’inconstitucionalitat contra una llei de Catalunya
Qüestió d’inconstitucionalitat
Recurs d’emparament constitucional
Conflicte en defensa de l’autonomia local
Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
Pla de treball
Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la cambra
Declaracions i manifestacions institucionals

5 PROCEDIMENTS I EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
221
230
231
232
233
235
500
501
600
610
615
620
625
630

Norma de règim interior
Pressupost del Parlament i del Síndic de Greuges
Nomenament dels diputats interventors
Liquidació del Pressupost
Pressupost de la Sindicatura de Comptes
Informe dels diputats interventors
Procediment per a la provisió de llocs de treball
Procediment per a la selecció de personal del Parlament
Contractació administrativa
Contractes d’obres
Contractes de serveis
Contractes de subministraments
Contractes de dret civil
Contractes privats

6 PROCEDIMENTS REFERITS A DIPUTATS
I A ÒRGANS PARLAMENTARIS
234
336
396
397
398
399
400
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat del diputat
Declaració sobre la situació patrimonial
Composició del Ple del Parlament
Composició de la Diputació Permanent
Composició de la Mesa del Parlament
Composició del grup parlamentari
Composició de la Comissió
Composició de les comissions permanents legislatives
Composició de les comissions permanents no legislatives
Composició de les comissions creades per llei
Composició de les comissions permanents de legislatura
Composició de les comissions d’estudi
Composició de les comissions d’investigació
Distribució de representants en els òrgans
Composició de les subcomissions i els grups de treball
Composició de les comissions legislatives
Composició de les comissions de seguiment
Composició de les comissions creades per llei o reglament
Composició dels intergrups
Composició d’altres òrgans
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1 INICIATIVES QUE PODEN CLOURE EN UN TEXT NORMATIU
200
202
203
206
211
215
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2.
2.00.
2.01.
2.01.01.
2.01.02.
2.01.05.
2.01.10.
2.10.
2.10.05.
2.10.07.
2.10.09.
2.10.10.
2.10.11.
2.10.13.
2.10.15.
2.10.17.
2.10.18.
2.10.19.
2.10.20.
2.10.25.
2.10.30.
2.10.35.
2.10.40.
2.10.45.
2.10.50.

2.10.90.
2.10.95.
2.15.
2.20.
2.25.
2.25.05.
2.25.10.
2.25.15.
2.27.
2.27.10.
2.27.15.
2.30.
2.30.01.

TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT
Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
Projectes de llei
Proposicions de llei
Propostes de modificació del Reglament del Parlament
Propostes de normes de règim interior
Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
Mocions de censura
Qüestions de confiança
Control dels decrets llei
Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
Designació del síndic o síndica de greuges
Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries
Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
Propostes de resolució
Debats generals
Debats en comissió
Procediments relatius al control de la legislació delegada
Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ
a una decisió administrativa
Dictàmens de les comissions d’investigació
Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes
de la Sindicatura de Comptes
Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura
de Comptes o altres actuacions
Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords
de cooperació amb altres comunitats autònomes
Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups
de treball
Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
Altres procediments amb adopció de resolucions
Mocions subsegüents a interpel·lacions
Interpel·lacions
Preguntes al Govern
Preguntes orals en el Ple
Preguntes orals en comissió
Preguntes per escrit
Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Preguntes orals en comissió
Preguntes per escrit
Altres tramitacions
Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent

3.
3.00.
3.01.
3.01.01.
3.01.02.
3.01.05.
3.01.07.
3.01.10.
3.10.
3.10.05.
3.10.07.
3.10.09.
3.10.10.
3.10.11.
3.10.13.
3.10.15.
3.10.17.

TRAMITACIONS EN CURS
Propostes de reforma de l’Estatut d’autonomia
Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
Projectes de llei
Proposicions de llei
Propostes de modificació del Reglament del Parlament
Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
Propostes de normes de règim interior
Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
Procediments d’investidura del president o presidenta de la Generalitat
Mocions de censura
Qüestions de confiança
Control dels decrets llei
Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
Designació del síndic o síndica de greuges
Designacions de síndics de la Sindicatura de Comptes
Designacions de membres del Consell de Garanties Estatutàries

2.10.55.
2.10.60.
2.10.63.
2.10.65.
2.10.70.
2.10.75.
2.10.80.
2.10.85.

3.10.18.
3.10.19.
3.10.20.
3.10.25.
3.10.30.
3.10.35.
3.10.40.
3.10.45.
3.10.50.
3.10.55.
3.10.60.
3.10.63.
3.10.65.
3.10.70.
3.10.75.
3.10.80.
3.10.85.
3.10.90.
3.10.95.
3.15.
3.20.
3.25.
3.25.05.
3.25.10.
3.25.15.
3.27.
3.27.10.
3.27.15.
3.30.
3.30.01.
3.30.04.
3.30.06.
3.40.
3.40.01.
3.40.02.
3.40.03.
4.
4.40.
4.45.
4.45.01.
4.45.02.
4.45.03.
4.45.05.
4.45.10.
4.45.12.
4.45.13.
4.45.14.
4.45.25.
4.45.30.
4.48.
4.50.
4.50.01.
4.50.02.
4.52.
4.53.
4.53.03.
4.53.05.
4.53.10.
4.53.15.

4.55.
4.55.05.
4.55.15.
4.65.
4.67.
4.70.
4.70.01.
4.70.05.
4.70.10.
4.75.
4.80.
4.85.
4.86.
4.87.
4.87.05.
4.87.10.
4.87.15.
4.87.20.
4.87.25.
4.87.30.
4.88.
4.88.01.
4.89.
4.90.
4.90.05.
4.90.10.
4.90.15.
4.95.

Designacions de membres del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Designacions de membres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
Propostes de resolució
Debats generals
Debats en comissió
Procediments relatius al control de la legislació delegada
Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
Procediments relatius a una proposta del Govern de pronunciament previ
a una decisió administrativa
Dictàmens de les comissions d’investigació
Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura
de Comptes
Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura
de Comptes o altres actuacions
Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
Projectes i propostes de resolució d’actuació davant el Govern de l’Estat
Procediments d’actuació davant el Tribunal Constitucional
Propostes de resolució sobre l’establiment de convenis i acords de
cooperació amb altres comunitats autònomes
Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de
treball
Propostes de consulta popular per via de referèndum d’àmbit de Catalunya
Altres procediments amb adopció de resolucions
Mocions subsegüents a interpel·lacions
Interpel·lacions
Preguntes al Govern
Preguntes orals en el Ple
Preguntes orals en comissió
Preguntes per escrit
Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Preguntes orals en comissió
Preguntes per escrit
Altres tramitacions
Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes
o memòries de la Sindicatura de Comptes
Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea
Procediments amb relació a l’exercici del dret de petició davant el Parlament
Europeu
Procediments de participació en l’aplicació dels principis de subsidiarietat
i proporcionalitat per la Unió Europea
Procediments amb relació al Comitè de les Regions
INFORMACIÓ
Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Composició dels òrgans del Parlament
Mesa del Parlament
Ple del Parlament
Diputació Permanent
Comissions legislatives
Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis
Comissions específiques de seguiment
Comissions específiques d’estudi
Comissions específiques d’investigació
Grups parlamentaris
Distribució de representants en els òrgans
Intergrups parlamentaris
Compliment de resolucions i de mocions
Compliment de resolucions
Compliment de mocions
Compareixences del president de la Generalitat
Sessions informatives i compareixences
Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licituds de compareixença
Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres
persones
Activitat parlamentària
Reunions tingudes i qüestions tractades
Convocatòries
Documentació per al treball dels òrgans del Parlament
Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats
Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
Altres comunicacions
Dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries
Síndic de Greuges
Sindicatura de Comptes
Procediments davant les Corts Generals
Procediments davant el Tribunal Constitucional
Recursos d’inconstitucionalitat interposats pel Parlament
Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya
Qüestions d’inconstitucionalitat
Recursos d’empara constitucional
Conflictes en defensa de l’autonomia local
Altres procediments davant el Tribunal Constitucional
Consells assessors del Parlament
Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)
Propostes d’iniciativa legislativa popular
Règim interior
Pressupost del Parlament
Càrrecs i personal
Contractació
Altres informacions
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
1.00. Reforma de l’Estatut d’autonomia
1.01. Lleis i altres normes
1.01.01. Lleis
1.01.05. Reglament del Parlament
1.01.07. Criteris interpretatius i normes supletòries del Reglament
1.01.10. Normes de règim interior
1.10. Resolucions
1.15. Mocions
1.17. Recomanacions
1.20. Interpel·lacions
1.25. Preguntes al Govern
1.25.05. Preguntes orals en el Ple
1.25.10. Preguntes orals en comissió
1.25.15. Preguntes per escrit
1.27. Control parlamentari de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
1.27.10. Preguntes orals en comissió
1.27.15. Preguntes per escrit
1.30. Altres tramitacions
1.30.01. Objeccions a la vigència dels acords de la Diputació Permanent
1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes
o memòries de la Sindicatura de Comptes
1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea
1.40.01. Exercici del dret de petició davant el Parlament Europeu
1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat
i proporcionalitat per la Unió Europea
1.40.03. Coneixements de les propostes
1.40.04. Acords amb relació al Comitè de les Regions

