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

1.10. Resolucions

Resolució 252/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la licitació de les obres de construcció de la residència i 
centre de dia Sabadell Parc Central
Tram. 250-00377/09 i 250-00500/09
Adopció p. 9

Resolució 253/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la concertació de les places del centre de la Fundació 
Privada Atendis de Can Roqueta, a Sabadell
Tram. 250-00527/09
Adopció p. 9

Resolució 254/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la tasca del Grup MIFAS i la consolidació de la via del 
conveni pluriennal
Tram. 250-00384/09
Adopció p. 9

Resolució 255/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’impuls d’un pacte nacional per a la inclusió social i l’era-
dicació de la pobresa
Tram. 250-00396/09
Adopció p. 10

Resolució 256/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el concert de les places de la residència per a gent gran 
de Batea
Tram. 250-00521/09
Adopció p. 10

Resolució 257/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la posada en funcionament del centre de dia per a gent gran 
del barri dels Mangraners, de Lleida
Tram. 250-00529/09
Adopció p. 10

Resolució 258/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la posada en funcionament del centre de dia per a gent 
gran de la Torre de l’Espanyol
Tram. 250-00532/09
Adopció p. 11

Resolució 259/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la posada en funcionament del centre de dia per a gent 
gran Lo Centro, de la Fatarella
Tram. 250-00533/09
Adopció p. 11

Resolució 260/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la posada en funcionament de les places obtingudes 
gràcies a la remodelació de la residència per a gent gran de 
Santa Coloma de Gramenet
Tram. 250-00535/09
Adopció p. 11

Resolució 261/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció d’un centre de salut a Sant Joan de les 
Abadesses
Tram. 250-00236/09
Adopció p. 12

Resolució 262/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la construcció d’un nou centre d’atenció primària a Gavà 
i el manteniment del servei de pediatria als centres existents
Tram. 250-00303/09
Adopció p. 12

Resolució 263/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la dotació de diversos centres de salut de Montcada i 
Reixac amb serveis de pediatria i de ginecologia
Tram. 250-00324/09
Adopció p. 12

Resolució 264/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la generalització del sistema de finançament de la pres-
tació dels serveis sanitaris amb base territorial i capitativa
Tram. 250-00331/09
Adopció p. 13

Resolució 265/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’elaboració d’un pla d’inversions per a la reforma i el 
manteniment dels centres de salut
Tram. 250-00332/09
Adopció p. 13

Resolució 266/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la garantia de diàleg amb els agents socials de l’àmbit de 
la salut pel que fa als escenaris econòmics i pressupostaris 
relatius a l’enfortiment del model sanitari
Tram. 250-00333/09
Adopció p. 13

Resolució 267/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’execució del projecte del nou centre d’atenció primària al 
barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs
Tram. 250-00361/09 i 250-00494/09
Adopció p. 14

Resolució 268/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre la incorporació de nous pediatres al CAP La Farigola, de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00416/09
Adopció p. 14

Resolució 269/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre l’ajustament dels preus dels productes venuts als eco-
nomats dels centres penitenciaris i sobre el model de gestió 
d’aquests establiments
Tram. 250-00440/09
Adopció p. 14

Resolució 270/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre el suport a la campanya «No canviem de llengua» i sobre 
les iniciatives per a fomentar l’ús del català en l’Administració 
de justícia
Tram. 250-00515/09
Adopció p. 15

Resolució 271/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la presentació d’una proposta de codi ètic dels professio-
nals de l’execució penal
Tram. 250-00540/09
Adopció p. 15

Resolució 272/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la inclusió de cursos sobre la legislació relativa a la protecció 
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addicional de les entitats de crèdit, les empreses d’assegu-
rances i les empreses d’inversió d’un conglomerat financer
Tram. 295-00054/09
Coneixement de la proposta p. 18

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1083/2006 del 
Consell pel que fa a l’ajut reemborsable i l’enginyeria finan-
cera
Tram. 295-00055/09
Coneixement de la proposta p. 18

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1698/2005 del 
Consell pel que fa a determinades disposicions de gestió 
financera aplicables a certs estats membres que pateixen 
o corren el risc de patir greus dificultats amb relació a llur 
estabilitat financera
Tram. 295-00056/09
Coneixement de la proposta p. 19

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1198/2006 del 
Consell, relatiu al Fons Europeu de Pesca, pel que fa a de-
terminades disposicions de gestió financera aplicables a 
certs estats membres que pateixen o corren el risc de patir 
greus dificultats amb relació a llur estabilitat financera
Tram. 295-00058/09
Coneixement de la proposta p. 19

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell per la qual es modifica el Reglament (CE) 1083/2006 del 
Consell pel que fa a una sèrie de disposicions relatives a la 
gestió financera per a determinats estats membres que pa-
teixen, o corren el risc de patir, greus dificultats amb relació 
a llur estabilitat financera
Tram. 295-00059/09
Coneixement de la proposta p. 19

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de decisió del Parlament Europeu i del Consell 
sobre l’Any Europeu dels Ciutadans (2013)
Tram. 295-00060/09
Coneixement de la proposta p. 19

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell relatiu a la cooperació administrativa per mitjà del sis-
tema d’informació del mercat interior (Reglament IMI) (text 
pertinent a l’efecte de l’EEE)
Tram. 295-00061/09
Coneixement de la proposta p. 19

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos i els serveis de l’Hospital de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00323/09
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la implementació de 
l’oficina judicial i del sistema e-justícia.cat
Tram. 250-00401/09
Retirada p. 20

Proposta de resolució sobre l’obligació de les fun-
dacions i associacions vinculades a partits polítics de comu-
nicar al protectorat el ajuts rebuts
Tram. 250-00536/09
Rebuig p. 20

de dades personals en la programació de l’Escola d’Adminis-
tració Pública de Catalunya
Tram. 250-00544/09
Adopció p. 15

Resolució 273/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
el desplegament de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges, la 
comunicació de l’actuació del Síndic com a Autoritat Catala-
na per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumans o Degradants i la signatura d’un conveni de 
col·laboració amb el Govern de l’Estat que permeti al Síndic 
complir les seves funcions en espais de titularitat estatal
Tram. 250-00434/09
Adopció p. 16

Resolució 274/IX del Parlament de Catalunya, de 
rebuig de la reforma de l’article 135 de la Constitució espa-
nyola
Tram. 255-00002/09
Adopció p. 16

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de 
Greuges

Resolució del Síndic de Greuges 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. 360-00003/09
Coneixement p. 17

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
17/2011, referent al compliment de l’article 35 de la Llei de 
pressupostos de la Generalitat per al 2010
Tram. 256-00017/09
Coneixement de l’Informe p. 17

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
19/2011, referent al compliment del retiment dels comptes 
de les entitats de l’àmbit sanitari públic
Tram. 256-00018/09
Coneixement de l’Informe p. 17

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
16/2011, referent a l’agregat de les universitats públiques de 
Catalunya, corresponent al 2008 i el 2009
Tram. 258-00012/09
Coneixement de l’Informe p. 18

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
20/2011, referent a la Universitat de Lleida, despeses de per-
sonal, corresponent al 2009
Tram. 258-00014/09
Coneixement de l’Informe p. 18

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de decisió del Consell de modificació de la 
Decisió 2002/546/CE amb relació al seu període d’aplicació
Tram. 295-00046/09
Coneixement de la proposta p. 18

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con-
sell pel qual es crea l’ordre europea de retenció de comptes 
per a simplificar el cobrament transfronterer de deutes en 
matèria civil i mercantil
Tram. 295-00052/09
Coneixement de la proposta p. 18

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell 
relativa a l’accés a l’activitat de les entitats de crèdit i a la 
supervisió prudencial de les entitats de crèdit i les empreses 
d’inversió, i per la qual es modifica la Directiva 2002/87/CE 
del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la supervisió 
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Proposta de resolució sobre el traspàs de la titulari-
tat de la Llar del Productor a l’Ajuntament d’Almatret (Segrià)
Tram. 250-00561/09
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre els serveis d’ur gències 
d’atenció primària
Tram. 250-00562/09
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències 
del CAP Florida, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00563/09
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre els serveis d’urgències 
del CAP Gavà-1
Tram. 250-00564/09
Esmenes presentades p. 28

Proposta de resolució sobre el tancament del dis-
pensari de Gavà Mar, a Gavà (Baix Llobregat)
Tram. 250-00565/09
Esmenes presentades p. 29

Proposta de resolució sobre la publicació del text 
legal vigent de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 250-00616/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre l’accés als llocs de tre-
ball de l’escala de suport del Cos de Mossos d’Esquadra i 
del Cos Superior d’Administració
Tram. 250-00617/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el suport a les tasques 
de recuperació de la Maternitat d’Elna (Rosselló)
Tram. 250-00618/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn del CAP Hospitalet de l’Infant el 2011
Tram. 250-00619/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’àrea de 
peatge de Figueres Sud de l’autopista AP-7
Tram. 250-00620/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre els abocaments de re-
sidus a la urbanització Les Palmeres, de Canyelles (Garraf), 
en terrenys destinats a equipaments
Tram. 250-00621/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre les activitats militars al 
parc de Collserola, a Barcelona
Tram. 250-00622/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la legislació aplicable 
per les companyies asseguradores de conreus i sobre les 
mesures per a compensar els pagesos per les pèrdues de-
gudes a fenòmens atmosfèrics
Tram. 250-00623/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis d’atenció continuada als centres d’atenció primària 
de Ripoll - Sant Joan de les Abadesses i de Camprodon 
(Ripollès)
Tram. 250-00624/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la signatura de la 
constitució del dret de superfície del centre penitenciari Els 
Plans, de Tàrrega (Urgell)
Tram. 250-00542/09
Rebuig p. 20

Proposta de resolució sobre la construcció de la 
nova seu de l’Audiència Provincial de Lleida (Segrià)
Tram. 250-00543/09
Rebuig p. 20

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost
Tram. 200-00011/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 21

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2009, 
del 22 de juliol, dels centres de culte
Tram. 200-00014/09
Text presentat p. 21

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya
Tram. 202-00013/09
Ponència per a elaborar l’Informe p. 23

Proposició de llei de mesures per a la dignificació 
de la funció docent i d’atribució de la condició d’autoritat als 
docents de l’ensenyament no universitari
Tram. 202-00064/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 24

Proposició de llei «Salvem l’escola en català»
Tram. 202-00065/09
Presentació p. 24

Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, 
del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del 
Govern
Tram. 202-00066/09
Presentació p. 26

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de 
conformitat

Procediment per a ratificar la designació del direc-
tor adjunt o directora adjunta de l’Oficina Antifrau de Cata-
lunya
Tram. 284-00007/09
Assignació de la Comissió per a tenir les compareixences p. 27

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació i 
de reforma de l’Escola Teresa Godes i Domènech, del Mont-
mell (Baix Penedès)
Tram. 250-00550/09
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei de mediació intercultural a l’Hospital Universitari Ar-
nau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
Tram. 250-00559/09
Esmenes presentades p. 27



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

SUMARI 4

Proposta de resolució sobre la regulació de les 
infraccions i les sancions relatives a l’ús de les estacions 
d’esquí
Tram. 250-00640/09
Presentació p. 39

Proposta de resolució sobre l’actualització del II Pla 
general de formació professional
Tram. 250-00641/09
Presentació p. 39

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre la reforma de l’article 135 de la 
Constitució espanyola
Tram. 255-00002/09
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 40

Debat sobre l’orientació política general del Govern
Tram. 255-00003/09
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 44
Propostes transaccionals presentades pels grups parla-
mentaris p. 107

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la política de turisme i 
la temporada turística de l’estiu del 2011
Tram. 300-00074/09
Presentació p. 118

Interpel·lació al Govern sobre la situació dels ser-
veis sanitaris públics
Tram. 300-00075/09
Presentació p. 118

Interpel·lació al Govern sobre les relacions i els 
compromisos institucionals amb els ajuntaments
Tram. 300-00076/09
Presentació p. 119

Interpel·lació al Govern sobre la política social
Tram. 300-00077/09
Presentació p. 119

Interpel·lació al Govern sobre la política de salut
Tram. 300-00078/09
Presentació p. 119

Interpel·lació al Govern sobre el futur de la indústria 
del cinema
Tram. 300-00079/09
Presentació p. 119

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari
Tram. 270-00001/09
Ponència per a elaborar la Proposta p. 120

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 270-00002/09
Ponència per a elaborar la Proposta p. 120

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 270-00004/09
Ponència per a elaborar la Proposta p. 120

Proposta de resolució sobre la creació de places 
residencials i de centres de dia per a la gent gran a Reus 
(Baix Camp)
Tram. 250-00625/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la petició al Govern de 
l’Estat d’activar els tràmits per al reconeixement de l’«Himne 
de les Nacions Unides», de Pau Casals, com a himne oficial 
de l’organització
Tram. 250-00626/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre la conservació de la 
vila romana de la Sagrera, a Barcelona
Tram. 250-00627/09
Tramesa a la Comissió p. 31
Termini de presentació d’esmenes p. 31

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Moció 35/IX, sobre l’execució de les obres de la línia 9 del 
metro
Tram. 250-00628/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis nocturns d’urgència dels centres d’atenció primària 
de Lloret de Mar (Selva)
Tram. 250-00629/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre el transport escolar 
del Montsià
Tram. 250-00630/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució de suport a la independència 
d’Escòcia
Tram. 250-00631/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el coeficient reductor 
del cànon de l’aigua de la conca de l’Ebre per al 2012
Tram. 250-00632/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre l’increment de la velo-
citat al tram entre Manresa i Berga de la carretera C-16
Tram. 250-00633/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la substitució dels rè-
tols de carretera que reprodueixen de manera incorrecta el 
nom de Vilafranca del Penedès
Tram. 250-00634/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre el canvi d’usos de l’an-
tiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona
Tram. 250-00635/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla 
de treball d’avaluació i planificació de la Unitat de Mitjans 
Aeris dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00636/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el sistema d’avaluació 
dels alumnes de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Tram. 250-00637/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre el garantiment de la 
seguretat dels usuaris del transport públic i sobre l’impuls 
de mesures per a fer més efectiu el procediment sanciona-
dor
Tram. 250-00638/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la regulació de les in-
fraccions i les sancions relatives a l’ús de les platges
Tram. 250-00639/09
Presentació p. 38
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 2/IX, sobre el 
sector agroalimentari
Tram. 390-00002/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 130

Control del compliment de la Moció 14/IX, sobre el 
present i el futur de l’energia nuclear a Catalunya
Tram. 390-00014/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 130

Control del compliment de la Moció 28/IX, sobre les 
polítiques d’habitatge
Tram. 390-00028/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 132

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre els canvis en les 
ordres judicials de desnonament
Tram. 354-00053/09
Rebuig de la sol·licitud p. 133

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre la retallada del 
5% per a les retribucions dels lletrats que presten l’assistèn-
cia jurídica gratuïta
Tram. 354-00063/09
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Justícia amb la consellera de Justícia sobre la reducció de la 
retribució dels advocats del torn d’ofici
Tram. 354-00065/09
Acord sobre la sol·licitud p. 133

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’En-
senyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament 
sobre les mesures per a donar compliment a la interlocutòria 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a 
les sentències del Tribunal Suprem de reintroducció del cas-
tellà com a llengua vehicular a les escoles
Tram. 354-00066/09
Sol·licitud i tramitació p. 133

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Eco-
nomia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i 
Coneixement sobre les accions i les mesures relatives al de-
teriorament de la situació econòmica des de l’agost del 2011
Tram. 354-00068/09
Sol·licitud i tramitació p. 133

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre el calendari i les previsions d’execució de la 
línia 9 del metro
Tram. 354-00070/09
Sol·licitud i tramitació p. 133

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre l’execució i el finançament de les principals 
obres d’infraestructures
Tram. 354-00071/09
Sol·licitud i tramitació p. 134

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’En-
senyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament 
sobre l’inici del curs escolar 2011-2012
Tram. 354-00074/09
Sol·licitud i tramitació p. 134

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’En-
senyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament 
sobre els objectius i el compliment del seu pla de govern
Tram. 354-00075/09
Sol·licitud i tramitació p. 134

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’Antolín Sànchez Pre-
sedo davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la 

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
18/2011, referent a l’Entitat Metropolitana del Transport
Tram. 258-00013/09
Sol·licitud de presentació de l’informe p. 121

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Renúncia de la condició de membre del Consell As-
sessor de Continguts i de Programació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
Comunicació p. 121

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
Tram. 410-00001/09
Substitució temporal de membres p. 121

Composició de la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat
Tram. 410-00008/09
Substitució de diputats p. 122

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 10/IX, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2010, referent a la 
Cambra de Comerç de Lleida, corresponent al 2007
Tram. 290-00003/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 122

Control del compliment de la Resolució 11/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 8/2010, relatiu al 
Fons social europeu, corresponent al període 1990-2001
Tram. 290-00004/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 122

Control del compliment de la Resolució 12/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 12/2010, relatiu als 
ajuts atorgats pel Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural, corresponent al 2006
Tram. 290-00005/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 123

Control del compliment de la Resolució 31/IX, sobre 
la reconsideració de l’autorització i els ajuts al projecte del 
circuit internacional de kàrting de Llinars del Vallès (Vallès 
Oriental)
Tram. 290-00024/09
Sol·licitud de pròrroga p. 128
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 128

Control del compliment de la Resolució 37/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 22/2010, referent a 
la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, corres-
ponent al 2007
Tram. 290-00030/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 128

Control del compliment de la Resolució 43/IX, so-
bre la continuïtat de la tasca de l’Observatori Agroalimentari 
de Preus de Catalunya
Tram. 290-00036/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 128

Control del compliment de la Resolució 44/IX, so-
bre les mesures previstes per a evitar la reproducció del ca-
ragol poma al delta de l’Ebre
Tram. 290-00037/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 129
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Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Observatori contra l’Homofòbia del Front d’Alliberament 
Gai de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè presentin la Memòria Antidiscriminatòria 2009-
2010
Tram. 356-00193/09
Sol·licitud p. 136

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

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre els resultats de l’Informe economicofinancer 
d’anàlisi de l’estat de les finances de la Generalitat
Tram. 355-00049/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 136

Sessió informativa de la comissió corresponent amb 
la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre 
el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2011
Tram. 355-00050/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 136

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb 
la consellera de Justícia sobre la reducció de la retribució 
dels lletrats que presten l’assistència jurídica gratuïta
Tram. 355-00051/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 136

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

Compareixença d’una representació de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
davant la Comissió de Salut per a donar a conèixer la institu-
ció i els seus objectius
Tram. 357-00056/09
Substanciació p. 137

Compareixença d’una representació de la Societat 
Catalana de Dret Sanitari davant la Comissió de Salut per a 
donar a conèixer la institució i els seus objectius
Tram. 357-00057/09
Substanciació p. 137

Compareixença de Xavier Cuadras Morató, profes-
sor titular del Departament d’Economia i Empresa de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou 
Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00097/09
Substanciació p. 137

Compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica 
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. 357-00098/09
Substanciació p. 137

Compareixença de Guillem López i Casasnovas, 
catedràtic d’economia i empresa de la Universitat Pompeu 
Fabra, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Fi-
nançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00099/09
Substanciació p. 137

Compareixença de Santiago Lago Peñas, catedrà-
tic d’economia aplicada de la Universitat de Vigo, davant la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en 
el Concert Econòmic
Tram. 357-00100/09
Substanciació p. 137

Compareixença de Modest Guinjoan, professor as-
sociat del Departament d’Economia i Empresa de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou 
Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00101/09
Decaïment p. 137

Compareixença d’Agustí Colom i Cabau, professor 
de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, davant 

proposta de directiva europea d’un marc regulador de les 
hipoteques i sobre les propostes i els informes formulats al 
respecte
Tram. 356-00150/09
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Sol·licitud de compareixença del Síndic de Greuges 
davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi 
sobre les actuacions d’ofici 3148/2011 i 4116/2011, relatives 
als incidents del 27 de maig a la plaça de Catalunya de Bar-
celona i del 15 de juny al Parlament de Catalunya
Tram. 356-00151/09
Acord sobre la sol·licitud p. 134

Sol·licitud de compareixença del president de l’As-
sociació de Professionals de la Dansa de Catalunya davant 
la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui les seves 
propostes
Tram. 356-00155/09
Sol·licitud p. 134

Sol·licitud de compareixença d’una representació del 
Cercle d’Economia amb relació a les propostes per a presen-
tar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de 
llei de mesures en l’àmbit hipotecari, de mesures contra el 
sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual, i de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 356-00158/09
Retirada de la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença del degà del Col·legi 
de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors amb relació a 
les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari, de mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual, i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 356-00159/09
Retirada de la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Coro-
nas Guinart, advocat, amb relació a les propostes per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions 
de llei de mesures en l’àmbit hipotecari, de mesures contra el 
sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de 
procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual, i de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 356-00160/09
Retirada de la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de José García-Mon-
talvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fa-
bra, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari, de mesures contra el sobreendeutament 
personal i familiar i de protecció enfront de procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual, i de modificació 
de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 356-00161/09
Acord sobre la sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalu-
nya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè 
presenti l’estudi «Universitat i Treball a Catalunya 2011 - Estudi 
de la inserció laboral de la població titulada de les universitats 
catalanes»
Tram. 356-00182/09
Sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de representants de la 
Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer davant la Co-
missió de Salut perquè presentin les tasques acomplertes i 
expliquin els projectes de futur
Tram. 356-00186/09
Sol·licitud p. 135

Sol·licitud de compareixença de Ramon Terrassa 
i Cusí, secretari de Família, davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè informi sobre les actuacions de la 
secretaria amb relació al Col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual 
i Bisexual
Tram. 356-00190/09
Sol·licitud p. 136
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Compareixença de Carlos Aguirre Arana, conseller 
d’Economia i Finances del Govern Basc, davant la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 357-00140/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença de Nils Schmid, ministre d’Econo-
mia de Baden-Württemberg, davant la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Eco-
nòmic
Tram. 357-00141/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de 
Greuges amb el síndic de greuges per a presentar la Resolu-
ció 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 p. 140
Substanciació p. 140

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greu-
ges amb el síndic de greuges per a exposar els criteris que 
s’han de seguir davant l’obstaculització de la tasca del Síndic 
de Greuges
Tram. 359-00010/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 140
Substanciació p. 140

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 16
Convocada per al dia 29 de setembre de 2011 p. 140

Sessió plenària núm. 17
Convocada per al dia 5 d’octubre de 2011 p. 140

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Ensenya-
ment al conseller de Cultura
Tram. 330-00016/09
Presentació p. 141

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

Pla anual de cooperació al desenvolupament per 
al 2011
Tram. 334-00031/09
Presentació p. 142

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la 
ràdio corresponent al juny del 2011
Tram. 337-00013/09
Presentació p. 143

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4460/2011, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra determinats arti-
cles de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès 
a l’Aran
Tram. 381-00002/09
Coneixement p. 143
Acord de compareixença del Parlament p. 143

la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat 
en el Concert Econòmic
Tram. 357-00105/09
Substanciació p. 138

Compareixença de José García-Montalvo, catedrà-
tic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hi-
potecari, de mesures contra el sobreendeutament personal 
i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual, i de modificació de la Llei 
1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 357-00130/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença d’Antolín Sànchez Presedo davant 
la Comissió de Justícia per a informar sobre la proposta de 
directiva europea d’un marc regulador de les hipoteques i 
sobre les propostes i els informes formulats sobre aquesta 
qüestió
Tram. 357-00131/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença del Síndic de Greuges davant la 
Comissió del Síndic de Greuges per a informar sobre les ac-
tuacions d’ofici 3148/2011 i 4116/2011, relatives als incidents 
del 27 de maig a la plaça de Catalunya de Barcelona i del 15 
de juny al Parlament de Catalunya
Tram. 357-00132/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138
Substanciació p. 138

Compareixença de Joan Ramon Rovira Homs, cap 
del Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la 
Cambra de Comerç de Barcelona, davant la Comissió d’Es-
tudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert 
Econòmic
Tram. 357-00133/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença d’Àngel de la Fuente Moreno, mem-
bre de l’Institut d’Anàlisi Econòmica - CSIC, davant la Co-
missió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic
Tram. 357-00134/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 138

Compareixença de Francisco Javier Loscos Fernán-
dez, professor del Departament d’Economia Aplicada de la 
Universitat Complutense de Madrid, davant la Comissió d’Es-
tudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert 
Econòmic
Tram. 357-00135/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença de Germà Bel i Queralt, catedràtic 
d’economia de la Universitat de Barcelona, davant la Co-
missió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic
Tram. 357-00136/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença de Jesús Ruiz Huerta, catedràtic 
d’hisenda pública de la Universitat Rei Joan Carles, de Fu-
enlabrada (Madrid), davant la Comissió d’Estudi d’un Nou 
Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00137/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença de Guadalupe Souto Nieves, pro-
fessora del Departament d’Economia Aplicada de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Eco-
nòmic
Tram. 357-00138/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139

Compareixença de Juergen Bernhard Donges, ca-
tedràtic d’economia de la Universitat de Colònia, davant la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en 
el Concert Econòmic
Tram. 357-00139/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 139
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Resolució 253/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la concertació de les places del 
centre de la Fundació Privada Atendis de 
Can Roqueta, a Sabadell
Tram. 250-00527/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 10, 20.09.2011, DSPC-C 145

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 20 de setembre de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la Fundació Priva-
da Atendis (tram. 250-00527/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 16506).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a concertar, 
tal com és previst, totes les places del centre de la Funda-
ció Privada Atendis de Can Roqueta, a Sabadell (Vallès 
Occidental), que són: 

a) La residència per a seixanta persones amb gran disca-
pacitat intel·lectual.

b) El centre de dia per a trenta persones amb gran disca-
pacitat intel·lectual.

c) La residència per a trenta persones amb discapacitat 
intel·lectual i trastorns de conducta associats.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

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

Resolució 254/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la tasca del Grup MIFAS i la con-
solidació de la via del conveni pluriennal
Tram. 250-00384/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 10, 20.09.2011, DSPC-C 145

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 20 de setembre de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el Grup MIFAS 
(tram. 250-00384/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 14676).

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

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 252/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la licitació de les obres de cons-
trucció de la residència i centre de dia Sa-
badell Parc Central
Tram. 250-00377/09 i 250-00500/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 10, 20.09.2011, DSPC-C 145

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la ses-
sió tinguda el 20 de setembre de 2011, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre la licitació de les obres 
de construcció de la Residència i Centre de Dia Sabadell 
Parc Central (tram. 250-00377/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 14559) i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 14677); i el text de la Proposta de resolució 
sobre 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), 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. 15637).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar el 
procés de licitació de les obres de construcció de la re-
sidència i centre de dia Sabadell Parc Central abans de 
finalitzar l’any 2012.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau
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Resolució 256/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el concert de les places de la re-
sidència per a gent gran de Batea
Tram. 250-00521/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 10, 20.09.2011, DSPC-C 145

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 20 de setembre de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el concert de les 
places de la residència per a gent gran de Batea (Ter-
ra Alta) (tram. 250-00521/09), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
16505).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a concertar 
d’una manera immediata les seixanta places de la resi-
dència per a gent gran del municipi de Batea (Terra Alta).

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

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

Resolució 257/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la posada en funcionament del centre 
de dia per a gent gran del barri dels Mangra-
ners, de Lleida
Tram. 250-00529/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió núm. 10, 20.09.2011, DSPC-C 145

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 20 de setembre de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la posada en funci-
onament del centre de dia per a gent gran del barri dels 
Mangraners, de Lleida (Segrià) (tram. 250-00529/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 16507).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en 
funcionament abans que finalitzi l’any, tal com és pre-

Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pagar, 
com és previst, d’una manera immediata, l’import que el 
Departament de Benestar i Família deu al Grup MIFAS 
per tal que aquesta entitat continuï podent exercir la seva 
important tasca a les comarques gironines.

2. El Parlament de Catalunya reconeix la tasca de MI-
FAS i insta el Govern a continuar millorant, com ja es fa, 
els mecanismes comptables i a treballar per tal de conso-
lidar la via del conveni pluriennal.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

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

Resolució 255/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’impuls d’un pacte nacional per a 
la inclusió social i l’eradicació de la pobresa
Tram. 250-00396/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 10, 20.09.2011, DSPC-C 145

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 20 de setembre de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pacte 
nacional per a la inclusió social i l’eradicació de la pobre-
sa (tram. 250-00396/09), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 14678) i pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 14683).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar i 
concretar, durant la legislatura actual, un pacte nacional 
per a la inclusió social i l’eradicació de la pobresa, a par-
tir de les mesures i les actuacions concretes proposades 
pel Grup de Treball contra la pobresa i per a la inclu-
sió social, promogut pel Govern mateix al mes d’abril 
d’enguany, en el qual són representades les entitats i les 
administracions que treballen en aquest àmbit. Aquest 
pacte nacional per a la inclusió social i l’eradicació de 
la pobresa ha de comprometre tots els agents socials, les 
administracions i els grups parlamentaris en un objectiu 
de país, més enllà dels períodes electorals, i ha de perme-
tre dissenyar eines per a prevenir el risc d’exclusió social, 
establir els mecanismes d’intervenció i, sobretot, fixar un 
horitzó per a reduir al màxim la pobresa a Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom Carme Capdevila i Palau
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da pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 16511).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en 
funcionament abans que finalitzi l’any, tal com és pre-
vist, el centre de dia per a gent gran Lo Centro, de La 
Fatarella (Terra Alta).

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

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

Resolució 260/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posada en funcionament de les 
places obtingudes gràcies a la remodelació 
de la residència per a gent gran de Santa 
Coloma de Gramenet
Tram. 250-00535/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 10, 20.09.2011, DSPC-C 145

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 20 de setembre de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació de la 
residència d’avis de Santa Coloma de Gramenet (Barce-
lonès) (tram. 250-00535/09), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 16512).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en 
funcionament durant l’any 2012 les places obtingudes 
gràcies a la remodelació de la residència per a gent gran 
de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

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

vist, el centre de dia per a gent gran de barri dels Man-
graners, de Lleida (Segrià).

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

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

Resolució 258/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posada en funcionament del 
centre de dia per a gent gran de la Torre de 
l’Espanyol
Tram. 250-00532/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 10, 20.09.2011, DSPC-C 145

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 20 de setembre de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la posada en funci-
onament del centre de dia per a gent gran de la Torre de 
l’Espanyol (Ribera d’Ebre) (tram. 250-00532/09), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 16510).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en 
funcionament abans que finalitzi l’any, tal com és pre-
vist, el centre de dia per a gent gran de la Torre de l’Es-
panyol (Ribera d’Ebre).

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

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

Resolució 259/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la posada en funcionament del 
centre de dia per a gent gran Lo Centro, de 
la Fatarella
Tram. 250-00533/09

Adopció
Comissió de Benestar, Família i Immigració
Sessió núm. 10, 20.09.2011, DSPC-C 145

Comissió de Benestar, Família i Immigració

La Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la 
sessió tinguda el 20 de setembre de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la posada en funci-
onament del centre de dia per a gent gran Lo Centro, de 
la Fatarella (Terra Alta) (tram. 250-00533/09), presenta-
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a) Iniciar els tràmits per a agilitzar la construcció del ter-
cer centre d’atenció primària de Gavà (Baix Llobregat), 
un cop l’Ajuntament ja ha concedit la llicència d’obres, i 
mantenir el calendari tal com estava previst.

b) Assegurar que el funcionament del tercer centre 
d’atenció primària de Gavà, en el cas que es construeixi, 
no sigui en detriment dels pediatres que presten servei 
als dos centres ja existents i al centre de salut de Gavà 
Mar, i que, per tant, es mantingui en aquests centres el 
servei de pediatria en les condicions en què es presta ac-
tualment.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 263/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la dotació de diversos centres de 
salut de Montcada i Reixac amb serveis de 
pediatria i de ginecologia
Tram. 250-00324/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 8, 22.09.2011, DSPC-C 175

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de se-
tembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la dotació del servei de pediatria i de gi-
necologia als centres d’atenció primària Les Indianes i 
Centre, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) (tram. 
250-00324/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 13540).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dotar de serveis de ginecologia el municipi de Mont-
cada i Reixac (Vallès Occidental).

b) Dotar d’un servei de pediatria el CAP Centre, de Mont-
cada i Reixac.

c) Dotar de pediatre el servei d’urgències de Montcada 
i Reixac.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 261/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’un centre de sa-
lut a Sant Joan de les Abadesses
Tram. 250-00236/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 8, 22.09.2011, DSPC-C 175

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de se-
tembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la construcció d’un centre de salut a Sant 
Joan de les Abadesses (Ripollès) (tram. 250-00236/09), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i l’esme-
na presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 12333), juntament amb una esmena transac-
cional.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar prio-
ritat a la construcció del nou centre de salut de Sant Joan 
de les Abadesses (Ripollès) durant aquesta legislatura, 
amb l’objectiu que pugui estar disponible el 2013.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 262/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció d’un nou centre 
d’atenció primària a Gavà i el manteniment 
del servei de pediatria als centres existents
Tram. 250-00303/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 8, 22.09.2011, DSPC-C 175

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de se-
tembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el manteniment del servei de pediatria als 
centres d’assistència primària de Gavà (Baix Llobregat) 
(tram. 250-00303/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 13274) 
i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
13537).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 13

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir, en 
un entorn de transparència i cooperació amb els ajun-
taments i les entitats municipalistes, un pla d’inversions 
per als propers quatre anys que incorpori les reformes i 
el manteniment dels centres de salut actuals, amb prio-
ritat per les obres més necessàries, atesa la situació de 
crisi econòmica. El dit pla d’inversions s’ha de reflectir 
en la presentació del Pla de salut 2011-2014.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 266/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre la garantia de diàleg amb els 
agents socials de l’àmbit de la salut pel que 
fa als escenaris econòmics i pressupostaris 
relatius a l’enfortiment del model sanitari
Tram. 250-00333/09

Adopció
Comissió de Salut

Sessió núm. 8, 22.09.2011, DSPC-C 175

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de se-
tembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre la consensuació amb els agents socials de 
l’àmbit de la salut dels escenaris econòmics i pressupos-
taris fins al 2014 en l’elaboració dels pressupostos del 
2011 (tram. 250-00333/09), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i l’esmena presentada pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 13545), juntament 
amb una esmena transaccional.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir, en 
l’elaboració del Pla de salut 2011-2014, el diàleg necessa-
ri amb els agents socials de l’àmbit de la salut presents al 
Consell Català de la Salut, per tal que els escenaris eco-
nòmics i pressupostaris que s’estableixin per aquest perí-
ode tinguin l’acceptació i el compromís necessaris per a 
enfortir el model sanitari català. Aquests escenaris s’han 
de reflectir en la presentació del Pla de salut 2011-2014 
que ha de tenir lloc a la Comissió de Salut del Parlament.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 264/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la generalització del sistema de 
finançament de la prestació dels serveis sa-
nitaris amb base territorial i capitativa
Tram. 250-00331/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 8, 22.09.2011, DSPC-C 175

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de se-
tembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la generalització del sistema de finançament 
de la prestació dels serveis sanitaris amb base territorial 
i capitativa (tram. 250-00331/09), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i l’esmena presentada pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 13543), junta-
ment amb una esmena transaccional.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a generalit-
zar el sistema de finançament de la prestació dels ser-
veis sanitaris amb base territorial i capitativa i en funció 
dels resultats de salut, durant la vigència del Pla de salut 
2011-2014, tot fent ús, en plenes condicions de transpa-
rència, dels indicadors d’eficiència i qualitat de la Cen-
tral de Resultats i comptant sempre amb els consells de 
participació territorials pertinents, establerts per la le-
gislació sanitària vigent, amb l’objectiu de mantenir la 
qualitat i l’equitat territorial.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 265/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’elaboració d’un pla d’inversions 
per a la reforma i el manteniment dels cen-
tres de salut
Tram. 250-00332/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 8, 22.09.2011, DSPC-C 175

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de se-
tembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre el garantiment del calendari d’inversions 
en l’àmbit de la salut d’acord amb el Pla d’estructures i 
inversions 2004-2012 (tram. 250-00332/09), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i l’esmena presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
13544), juntament amb una esmena transaccional.
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incorporar 
més pediatres al CAP La Farigola, de Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental), per a assolir una ràtio equi-
tativa entre el nombre d’usuaris i el de facultatius de pe-
diatria.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 269/IX del Parlament de Cata-
lunya, sobre l’ajustament dels preus dels 
productes venuts als economats dels cen-
tres penitenciaris i sobre el model de gestió 
d’aquests establiments
Tram. 250-00440/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 13, 22.09.2011, DSPC-C 147

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 22 de 
setembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre els preus dels productes venuts als eco-
nomats dels centres penitenciaris (tram. 250-00440/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 15636).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les 
mesures necessàries per a ajustar i homogeneïtzar els 
preus dels productes que es venen als economats dels 
centres penitenciaris, en el marc d’un model de gestió 
que garanteixi l’accessibilitat, l’homologació i la qualitat 
dels productes i serveis i la creació de llocs de treball, 
amb l’objectiu d’aconseguir la reinserció sociolaboral 
dels interns.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Resolució 267/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’execució del projecte del nou 
centre d’atenció primària al barri de la Mina, 
de Sant Adrià de Besòs
Tram. 250-00361/09 i 250-00494/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 8, 22.09.2011, DSPC-C 175

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de se-
tembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre l’execució del projecte del nou centre 
d’atenció primària del barri de la Mina, de Sant Adrià 
de Besòs (Barcelonès) (tram. 250-00361/09), 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. 14650), 
i el text de la Proposta de resolució sobre la inclusió en 
el pressupost del 2011 d’una partida pressupostària per a 
l’execució de les obres del nou centre d’atenció primària 
de la Mina, a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (250-
00494/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
juntament amb una esmena transaccional.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar pri-
oritat a l’obra del nou centre d’assistència primària del 
barri de la Mina, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), 
durant aquesta legislatura, i a garantir els recursos ne-
cessaris per a la construcció del centre, amb l’objectiu 
que pugui estar en funcionament el 2013.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Annabel Marcos i Vilar Xavier Crespo i Llobet

Resolució 268/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la incorporació de nous pediatres 
al CAP La Farigola, de Cerdanyola del Vallès
Tram. 250-00416/09

Adopció
Comissió de Salut
Sessió núm. 8, 22.09.2011, DSPC-C 175

Comissió de Salut

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 22 de se-
tembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de reso-
lució sobre la incorporació de nous pediatres al CAP La 
Farigola de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) 
(tram. 250-00416/09), presentada pel Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya, i l’esmena presenta-
da pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
14654).



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

1.10. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 15

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
en els propers mesos, i en el termini màxim d’un any, 
una proposta de codi ètic dels professionals de l’execució 
penal a Catalunya, que, amb els tràmits previs de con-
sulta i d’informació pública, s’aprovi definitivament amb 
el nivell normatiu escaient perquè esdevingui d’aplicació 
obligada i efectiva.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Resolució 272/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la inclusió de cursos sobre la legislació 
relativa a la protecció de dades personals en 
la programació de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya
Tram. 250-00544/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 13, 22.09.2011, DSPC-C 147

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 22 de 
setembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la inclusió de cursos sobre legislació de 
protecció de dades personals en la programació de l’Es-
cola d’Administració Pública de Catalunya (tram. 250-
00544/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure 
en la formació que l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya presta als empleats públics cursos per a apro-
fundir en la legislació relativa a la protecció de dades de 
caràcter personal.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Resolució 270/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre el suport a la campanya «No can-
viem de llengua» i sobre les iniciatives per 
a fomentar l’ús del català en l’Administració 
de justícia
Tram. 250-00515/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 13, 22.09.2011, DSPC-C 147

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 22 de 
setembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de re-
solució sobre les iniciatives i el suport a les mesures per 
a fomentar l’ús del català en l’Administració de justícia 
(tram. 250-00515/09), presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Donar suport a la campanya de sensibilització a favor 
de l’ús del català davant l’Administració de justícia de 
Catalunya realitzada per l’Associació de Juristes en De-
fensa de la Llengua Pròpia, anomenada «No canviem de 
llengua».

2. Presentar davant el Parlament, en el termini de tres 
mesos, iniciatives dirigides a fomentar l’ús del català en 
l’àmbit de l’Administració de justícia.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Resolució 271/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presentació d’una proposta 
de codi ètic dels professionals de l’execu-
ció penal
Tram. 250-00540/09

Adopció
Comissió de Justícia
Sessió núm. 13, 22.09.2011, DSPC-C 147

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 22 de 
setembre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de 
resolució sobre la presentació d’una proposta de codi 
ètic dels professionals de l’execució penal (tram. 250-
00540/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciati-
va per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i 
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17076).
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ritat Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres 
Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants en els 
espais que, situats dins de Catalunya, siguin de titularitat 
estatal i, de l’altra, coordinar la seva actuació amb la de 
l’autoritat d’àmbit estatal en aquesta matèria.

Palau del Parlament, 26 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió

Antoni Strubell i Trueta Dolors López Aguilar

Resolució 274/IX del Parlament de Catalunya, 
de rebuig de la reforma de l’article 135 de la 
Constitució espanyola

Tram. 255-00002/09

Adopció

Ple del Parlament

Sessió núm. 15, 30.09.2011, DSPC-P 28

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 30 de 
setembre de 2011, ha debatut les propostes de resolució 
presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al 
debat sobre la reforma de l’article 135 de la Constitució 
espanyola tingut els dies 29 i 30 de setembre.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 134 del 
Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

Resolució

I. Rebuig de la reforma de l’article 135 de la 
Constitució espanyola

1. El Parlament de Catalunya manifesta de forma solem-
ne el seu desacord amb el nou redactat de l’article 135 de 
la Constitució, aprovat per les Corts espanyoles. La re-
forma de l’article 135 de la Constitució espanyola, que ha 
estat pactada pels dos grans partits d’àmbit estatal sense 
tenir en compte l’opinió de les institucions de Catalunya 
i de bona part dels representants electes catalanistes pre-
sents a les Corts Generals, confirma aquesta involució de 
les màximes institucions de l’Estat espanyol.

2. El Parlament de Catalunya constata que la sentència 
del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya i l’acord de les Corts espanyoles de modi-
ficar la Constitució sense la participació de diverses for-
ces polítiques que la van votar significa una ruptura de 
l’anomenat pacte constitucional del 1978 i obre una nova 
etapa en les relacions entre Catalunya i Espanya.

3. El Parlament de Catalunya manifesta que aquesta re-
forma qüestiona de fons el pacte constitucional, ja que 
s’ha fet sense un consens ampli entre les forces políti-
ques representades a la cambra, algunes de les quals han 
tingut un paper fonamental en tot el procés constitucio-
nal des dels seus inicis.

Resolució 273/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre el desplegament de la Llei 24/2009, del 
Síndic de Greuges, la comunicació de l’actua-
ció del Síndic com a Autoritat Catalana per a la 
Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Pe-
nes Cruels, Inhumans o Degradants i la signa-
tura d’un conveni de col·laboració amb el Go-
vern de l’Estat que permeti al Síndic complir les 
seves funcions en espais de titularitat estatal
Tram. 250-00434/09

Adopció
Comissió del Síndic de Greuges
Sessió núm. 4, 26.09.2011, DSPC-C 148

Comissió del Síndic de Greuges

La Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió tingu-
da el 26 de setembre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 
24/2009, del Síndic de Greuges, i sobre la signatura d’un 
conveni de col·laboració amb el Govern de l’Estat que 
permeti al Síndic de Greuges complir les seves funcions 
en espais de titularitat estatal (tram. 250-00434/09), pre-
sentada per Maria Dolors Rovirola i Coromí, del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, Marina Geli i Fà-
brega, del Grup Parlamentari Socialista, Salvador Milà 
i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Pere Bosch 
Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independèn-
cia, Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt. Finalment, 
d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha adoptat la 
següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Desplegar la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del 
Síndic de Greuges, i acordar amb el Govern de l’Estat 
que comuniqui oficialment al Subcomitè per a la Pre-
venció de la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, 
Inhumans o Degradants, del Comitè contra la Tortura 
establert pel Protocol Facultatiu de la Convenció de Na-
cions Unides contra la Tortura i Altres Tractes o Penes 
Cruels, Inhumanes o Degradants aprovat per la Resolu-
ció 57/199, de l’Assemblea General, del 18 de desembre 
de 2002, que el Síndic de Greuges actua com a Autoritat 
Catalana per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Trac-
tes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants en tots els 
espais en què es trobin persones privades de llibertat, bé 
siguin centres o instal·lacions localitzats a Catalunya, bé 
siguin mitjans de transport que transcorrin pel seu terri-
tori, si aquests espais depenen de les administracions, els 
organismes, les empreses i les persones a què fa referèn-
cia l’article 78.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
de conformitat amb el que estableix la Llei 24/2009, del 
23 de desembre, del Síndic de Greuges.

2. Fer les gestions necessàries per a promoure la signa-
tura, al més aviat possible, d’un conveni de col·laboració 
amb l’Estat que permeti al Síndic de Greuges, d’una ban-
da, complir les funcions que li corresponen com a Auto-
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1.30. ALTRES TRAMITACIONS

1.30.04. PROCEDIMENTS RELATIUS ALS 
INFORMES DEL SÍNDIC DE GREUGES

Resolució del Síndic de Greuges 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. 360-00003/09

Coneixement

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe 
en la sessió núm. 4, tinguda el 26.09.2011 (DSPC-C 148).

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 17/2011, referent al compliment de l’arti-
cle 35 de la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat per al 2010
Tram. 256-00017/09

Coneixement de l’Informe

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 19/2011, referent al compliment del reti-
ment dels comptes de les entitats de l’àmbit 
sanitari públic
Tram. 256-00018/09

Coneixement de l’Informe

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

II. Rebuig del procediment emprat 
en la reforma 

1. El Parlament de Catalunya mostra la seva disconfor-
mitat amb una reforma feta per mitjà d’un procediment 
d’extrema urgència sense motius degudament justificats 
i sense el diàleg ni el debat que una reforma d’aquestes 
característiques requereix.

2. El Parlament de Catalunya lamenta que els grups ma-
joritaris al Congrés dels Diputats i al Senat hagin decidit 
no utilitzar la possibilitat de convocar un referèndum so-
bre la reforma constitucional, establert per l’article 167.3 
de la mateixa Constitució, evitant així el pronunciament 
de la ciutadania sobre un tema de gran importància polí-
tica i desaprofitant l’ocasió d’utilitzar les possibilitats de 
participació democràtica que diversos moviments soci-
als i molts sectors de la societat reclamen.

3. El Parlament de Catalunya lamenta que aquesta re-
forma s’hagi aprovat sense comptar amb l’aprovació dels 
ciutadans per mitjà de referèndum.

III. Rebuig de les decisions de les institucions 
de l’Estat amb una voluntat 
de recentralització

1. El Parlament de Catalunya constata que la recent re-
forma de la Constitució significa una reducció de la capa-
citat d’autogovern de Catalunya i expressa el seu rebuig 
a aquesta modificació unilateral per part de l’Estat de les 
competències de la Generalitat, que sembla respondre a 
una voluntat recentralitzadora evident.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que aquest pro-
cés de reforma amaga un pacte entre els dos grans partits 
estatals que té com a finalitat recentralitzar la política 
econòmica espanyola i limitar l’autonomia financera de 
la resta d’administracions.

3. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a 
una reforma que escapça les competències i vulnera l’au-
tonomia financera de Catalunya tant pel que fa a l’esta-
bliment del límit de dèficit com pel que fa a la capacitat 
d’endeutament.

4. El Parlament de Catalunya denuncia que la reforma 
acordada agreuja alguna de les problemàtiques impor-
tants que pateix Catalunya, com és el cas del continuat 
i creixent dèficit fiscal o l’infrafinançament municipal.

IV. Suport a la capacitat de Catalunya 
en matèria d’estabilitat pressupostària

El Parlament de Catalunya, davant d’aquesta reforma, 
dóna ferm suport a la capacitat de Catalunya per a es-
tablir els objectius propis en matèria d’estabilitat pres-
supostària.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2011

La secretària quarta La presidenta del Parlament
Dolors Batalla i Nogués Núria de Gispert i Català
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es crea 
l’ordre europea de retenció de comptes per 
a simplificar el cobrament transfronterer de 
deutes en matèria civil i mercantil
Tram. 295-00052/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a l’accés 
a l’activitat de les entitats de crèdit i a la su-
pervisió prudencial de les entitats de crèdit i 
les empreses d’inversió, i per la qual es mo-
difica la Directiva 2002/87/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, relativa a la supervi-
sió addicional de les entitats de crèdit, les 
empreses d’assegurances i les empreses 
d’inversió d’un conglomerat financer
Tram. 295-00054/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual es modi-
fica el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell 
pel que fa a l’ajut reemborsable i l’enginyeria 
financera
Tram. 295-00055/09

Coneixement de la proposta

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 16/2011, referent a l’agregat de les uni-
versitats públiques de Catalunya, correspo-
nent al 2008 i el 2009
Tram. 258-00012/09

Coneixement de l’Informe

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 20/2011, referent a la Universitat de Llei-
da, despeses de personal, corresponent al 
2009
Tram. 258-00014/09

Coneixement de l’Informe

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

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Consell 
de modificació de la Decisió 2002/546/CE 
amb relació al seu període d’aplicació
Tram. 295-00046/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre l’Any Euro-
peu dels Ciutadans (2013)
Tram. 295-00060/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell relatiu a la coo-
peració administrativa per mitjà del sistema 
d’informació del mercat interior (Reglament 
IMI) (text pertinent a l’efecte de l’EEE)
Tram. 295-00061/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es mo-
difica el Reglament (CE) 1698/2005 del Con-
sell pel que fa a determinades disposicions 
de gestió financera aplicables a certs estats 
membres que pateixen o corren el risc de 
patir greus dificultats amb relació a llur es-
tabilitat financera
Tram. 295-00056/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es mo-
difica el Reglament (CE) 1198/2006 del Con-
sell, relatiu al Fons Europeu de Pesca, pel 
que fa a determinades disposicions de ges-
tió financera aplicables a certs estats mem-
bres que pateixen o corren el risc de patir 
greus dificultats amb relació a llur estabilitat 
financera
Tram. 295-00058/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell per la qual es 
modifica el Reglament (CE) 1083/2006 del 
Consell pel que fa a una sèrie de disposici-
ons relatives a la gestió financera per a de-
terminats estats membres que pateixen, o 
corren el risc de patir, greus dificultats amb 
relació a llur estabilitat financera
Tram. 295-00059/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, d’acord 
amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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Proposta de resolució sobre la signatura de 
la constitució del dret de superfície del cen-
tre penitenciari Els Plans, de Tàrrega (Urgell)
Tram. 250-00542/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió núm. 
13, tinguda el 22.09.2011 (DSPC-C 147).

Proposta de resolució sobre la construcció 
de la nova seu de l’Audiència Provincial de 
Lleida (Segrià)
Tram. 250-00543/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió núm. 
13, tinguda el 22.09.2011 (DSPC-C 147).

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

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos i els serveis de l’Hospital de 
Mataró (Maresme)
Tram. 250-00323/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 8, 
tinguda el 22.09.2011 (DSPC-C 175).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 22.09.2011 (DSPC-C 147).

Proposta de resolució sobre l’obligació de 
les fundacions i associacions vinculades a 
partits polítics de comunicar al protectorat 
el ajuts rebuts
Tram. 250-00536/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Justícia en la sessió núm. 
13, tinguda el 22.09.2011 (DSPC-C 147).
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«A proposta de la vicepresidenta s’aprova l’Avantprojecte 
de Llei per la qual es modifica la Llei 16/2009, del 22 
de juliol, dels centres de culte i se l’autoritza perquè el 
presenti al Parlament.» 

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present Cer-
tificat a Barcelona, el tretze de setembre de dos mil onze.

Barcelona, 13 de setembre de 2011

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Projecte de llei per la qual es modifica la Llei 
16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte

Preàmbul

L’article 16 de la Constitució Espanyola garanteix la lli-
bertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i de 
les comunitats sense cap més limitació, en les seves ma-
nifestacions, que la necessària per al manteniment de 
l’ordre públic protegit per la llei.

L’article segon de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de 
llibertat religiosa, estableix que la llibertat religiosa i de 
culte garantida per la Constitució comprèn, entre d’altres, 
el dret de les esglésies, confessions i comunitats religioses 
a establir llocs de culte o de reunió amb fins religiosos.

L’article 161 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya esta-
bleix que correspon a la Generalitat la competència ex-
clusiva en matèria d’entitats religioses que acompleixen 
llur activitat a Catalunya, que inclou, en tot cas, l’esta-
bliment de mecanismes de col·laboració i de cooperació 
per a l’acompliment de llurs activitats en l’àmbit de les 
competències de la Generalitat. Així mateix, l’article 
149 de l’Estatut disposa que correspon a la Generalitat 
la competència exclusiva en matèria d’ordenació del ter-
ritori i urbanisme.

La Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, té 
per objecte preveure sòl on s’admeti o s’assigni l’ús religi-
ós, d’acord amb les necessitats i la disponibilitat dels muni-
cipis, així com regular les condicions tècniques i materials 
mínimes que han de garantir la seguretat de les persones i 
les condicions adients de salubritat dels centres esmentats.

L’aplicació d’algunes de les disposicions de la Llei 
16/2009, de 22 de juliol, ha generat problemes de diversa 
naturalesa que fan necessària la seva modificació.

En primer lloc, per tal de garantir un absolut respecte al 
principi d’autonomia local i tenir en compte les neces-
sitats pròpies de cada municipi, es preveu la possibilitat 
que els plans d’ordenació urbanística municipal no hagin 
de reservar sòls amb la qualificació d’equipaments co-
munitaris on s’admetin els usos de caràcter religiós de 
nova implantació en el cas que els municipis no hagin 
detectat la necessitat d’implantar nous centres de culte 
en el seu territori.

En relació amb aquesta qüestió, s’elimina també l’obliga-
ció d’adequar el planejament general a les previsions de la 
llei en el termini de 10 anys, atès que no es considera con-
venient imposar als ajuntaments una revisió forçosa del 
seu planejament quan no hi hagi una demanda o neces-
sitat social prèvia. En aquest sentit, han de ser els propis 

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de modificació del Text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
Tram. 200-00011/09

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

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 20393).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil - última.

Finiment del termini: 05.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.09.2011.

Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09

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

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 20393).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia 
hàbil - última.

Finiment del termini: 05.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 28.09.2011.

Projecte de llei de modificació de la Llei 
16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte
Tram. 200-00014/09

Text presentat
Reg. 17921 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
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tingudes en la fase de preparació d’aquests plans, els 
suggeriments o les al·legacions de les esglésies, de les 
confessions i de les comunitats religioses en el decurs 
del procés de participació ciutadana que es desenvolupi 
amb motiu de la formulació d’aquests plans, i el tràmit 
d’informació pública.

»Aquesta avaluació de les necessitats d’ús religiós en el 
planejament urbanístic s’ha de recollir en la memòria 
dels plans d’ordenació urbanística municipal».

Article 3. Modificació de l’article 6 de la Llei 
16/2009, de 22 de juliol

Es modifica l’article 6 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, 
que resta redactat de la manera següent:

«Les administracions públiques han de garantir a les 
esglésies, les confessions i les comunitats religioses un 
tracte igualitari i no discriminatori en les cessions i au-
toritzacions d’ús d’equipaments i espais públics, d’ús pri-
vatiu del domini públic, d’ocupació temporal de la via 
pública o d’ús de béns patrimonials per dur a terme ac-
tivitats esporàdiques de caràcter religiós, atenent al grau 
d’implantació i d’arrelament de cadascuna de les esglési-
es, confessions i comunitats religioses».

Article 4. Modificació de l’article 8 de la Llei 
16/2009, de 22 de juliol

Es modifica l’apartat 2 de l’article 8 de la Llei 16/2009, 
de 22 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

«El Govern ha d’establir per reglament les condicions 
tècniques i materials mínimes de seguretat, salubritat, 
accessibilitat, protecció acústica, aforament, evacuació i 
per evitar molèsties a tercers que han de complir els llocs 
de culte de concurrència pública, les quals han de tenir en 
compte les característiques arquitectòniques, culturals, 
de tradició, històriques i l’impacte sobre els elements ar-
tístics».

Article 5. Modificació de l’article 10 de la Llei 
16/2009, de 22 de juliol

Es modifica l’article 10 de la Llei 16/2009, de 22 de juli-
ol, que resta redactat de la manera següent:

«1. Els centres de culte de nova implantació han de dis-
posar de les mesures d’aïllament acústic suficients per 
garantir la prevenció de molèsties cap a l’exterior. Aques-
tes mesures d’aïllament es regulen per reglament.

»2. Tots els centres de culte han de complir amb les dis-
posicions generals de protecció contra la contaminació 
acústica».

Article 6. Modificació de la disposició 
transitòria primera de la Llei 16/2009, de 22 de 
juliol

Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei 
16/2009, de 22 de juliol, que resta redactada de la ma-
nera següent:

«Primera. Plans d’ordenació urbanística municipal

Les previsions de l’article 4 són aplicables als plans d’or-
denació urbanística municipal que en el moment de l’en-

ajuntaments el que constatin aquesta demanda o neces-
sitat i procedeixin a la modificació del seu planejament.

En segon lloc, és necessari prendre en consideració el 
grau d’implantació i d’arrelament de cadascuna de les 
esglésies, confessions i comunitats religioses al nostre 
país. Aquest és un aspecte que s’ha de valorar amb la fi-
nalitat de garantir que les administracions públiques ofe-
reixin un tracte igualitari i no discriminatori en l’accés 
a equipaments i espais públics per dur a terme activitats 
esporàdiques de caràcter religiós.

Pel que fa a la regulació de les condicions tècniques i 
materials mínimes que han de complir els centres de cul-
te, cal introduir una previsió mitjançant la qual s’aclarei-
xi que el compliment d’aquestes condicions tècniques i 
materials ha de respectar les característiques arquitectò-
niques, culturals, de tradició, històriques i els elements 
artístics dels centres de culte ja existents.

A més, havent-se detectat una especial problemàtica en 
relació amb el compliment de la normativa vigent en 
matèria de protecció acústica per part d’alguns centres 
de culte, cal clarificar que els centres de culte de nova 
implantació han de disposar de les mesures d’aïllament 
acústic suficients per garantir la prevenció de molèsti-
es cap a l’exterior, i que tots els centres de culte han de 
complir amb les disposicions generals de protecció con-
tra la contaminació acústica.

Finalment, i amb la voluntat de no perjudicar les entitats 
religioses que ja estan duent a terme la seva activitat amb 
normalitat, es considera necessari ampliar el termini per 
a l’adaptació dels centres preexistents fins a deu anys. 
Aquest sembla un període raonable per tal que els cen-
tres de culte preexistents puguin fer, si escau, les adapta-
cions arquitectòniques i de seguretat necessàries per tal 
de poder continuar amb el seu funcionament.

Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 
16/2009, de 22 de juliol

Es modifica l’article 1 de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, 
que resta redactat de la manera següent:

«La finalitat d’aquesta llei és garantir l’aplicació real i 
efectiva del dret de les esglésies, les confessions i les co-
munitats religioses a establir centres de culte i a disposar 
d’espais on desenvolupar les seves activitats, així com 
regular les condicions tècniques i materials mínimes que 
han de garantir la seguretat de les persones i les condici-
ons adients de salubritat dels centres esmentats».

Article 2. Modificació de l’article 4 de la Llei 
16/2009, de 22 de juliol

Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 16/2009, 
de 22 de juliol, que resta redactat de la manera següent:

«Els plans d’ordenació urbanística municipal han de pre-
veure sòls amb la qualificació de sistema d’equipament 
comunitari on s’admetin els usos de caràcter religiós de 
nova implantació, d’acord amb les necessitats i les dispo-
nibilitats dels municipis.

»Aquesta obligació no serà exigible quan no en resulti 
la necessitat d’implantar nous centres de culte en el mu-
nicipi, tenint en compte la informació i les dades con-
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12. Informe de la Direcció General de Pressupostos del 
Departament d’Economia i Coneixement.

13. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals.

14. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica del De-
partament de Governació i Relacions Institucionals.

15. Certificats del Consell Tècnic.

16. Certificat de la sessió del Govern de la Generalitat 
de Catalunya.

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

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Ponència per a elaborar l’Informe

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en sessió tinguda el 22 de se-
tembre de 2011, ha nomenat la ponència que ha d’ela-
borar l’Informe sobre el Proposició de llei del recurs de 
cassació en matèria de dret civil a Catalunya (tram. 202-
00013/09) i les esmenes presentades, d’acord amb l’arti-
cle 109.1 i els concordants del Reglament del Parlament. 
La Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Elena Ribera i Garijo

Grup Parlamentari Socialista

Agnès Pardell Veà

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

María José Garcia Cuevas

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

Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Carmen de Rivera i Pla

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió 
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

trada en vigor del títol I estiguin en tramitació o en pro-
cés de revisió i encara no hagin estat objecte de resolució 
definitiva».

Article 7. Modificació de la disposició 
transitòria tercera de la Llei 16/2009, 
de 22 de juliol

Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei 
16/2009, de 22 de juliol, que resta redactada de la ma-
nera següent:

«Tercera. Centres no inclosos en l’Inventari del Patrimo-
ni Cultural Català

»Els centres de culte de concurrència pública existents 
en el moment de l’aprovació d’aquesta llei, no inclosos 
en l’inventari a què fa referència la disposició transitòria 
segona, han de complir les condicions bàsiques de segu-
retat que estableixi el reglament a què fa referència l’arti-
cle 8. L’adaptació s’ha de fer en el termini de deu anys a 
partir de l’aprovació del reglament. A aquests efectes, els 
titulars dels centres han de comunicar als ajuntaments 
que compleixen els requisits esmentats».

Disposicions finals

Primera. Adaptació del reglament

El Govern ha d’adaptar les disposicions del Decret 
94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 
16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, en el termini 
de sis mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de Llei per la qual es modifica la Llei 16/2009, 
del 22 de juliol, dels centres de culte.

2. Avantprojecte inicial de Llei per la qual es modifica la 
Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte.

3. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria prèvia 
a l’inici de la tramitació de l’avantprojecte de Llei per la 
qual es modifica la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels 
centres de culte.

4. Memòria general.

5. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures pro-
posades.

6. Tràmit d’informació pública.

7. Tràmit d’audiència a les persones interessades.

8. Certificat de la Comissió de Govern Local.

9. Al·legacions de les entitats interessades.

10. Memòria relativa a les al·legacions formulades per les 
entitats interessades.

11. Informe interdepartamental d’impacte de gènere de 
l’Institut Català de les Dones.
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d’abril, de Normalització Lingüística i modificades més 
tard per la Llei de Política Lingüística de 1998.

La Llei d’educació de Catalunya, LEC 12/2009 de 10 de 
juliol, al títol II. Del règim lingüístic del sistema educa-
tiu de Catalunya (articles 9-18) permet blindar el model 
lingüístic català.

Les lleis suara esmentades es veuen afectades per les 
sentències i recursos a continuació: 

1. Sentència 31/2010 de 28 de juny de 2010 del Tribunal 
Constitucional contra diversos preceptes de la Llei Or-
gànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.

2. Cinc sentències emeses pel Tribunal Suprem espanyol 
que neguen el paper del català com a llengua vehicular 
única de l’ensenyament a Catalunya.

3. Recurs d’inconstitucionalitat del Partit Popular contra 
la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).

Exposició de motius

A Catalunya el model lingüístic escolar que hem anat 
construint des dels anys 80 basat en una escola catala-
na per a tothom, sense segregació per motius de llengua 
familiar o d’origen i on el català és llengua vehicular i 
d’aprenentatge, està amenaçat des de les institucions 
del Regne d’Espanya, entre ells el Defensor del Poble, 
el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem, i el Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, que pretenen i 
ordenen que la llengua espanyola sigui «reintroducida» 
com a «lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña 
junto con el catalán», amb l’objectiu següent ordenat pel 
Tribunal Suprem del Regne d’Espanya: «ambas lenguas 
cooficiales deberían ser vehiculares en la misma propor-
ción»

Les institucions espanyoles, al servei de certs sectors 
minoritaris, pretenen trencar el consens social sobre la 
nostra llengua pròpia, la desestabilització del model lin-
güístic escolar, la judicialització de la política lingüística 
i la marginació del català com a llengua vehicular comu-
na i de relació del sistema educatiu.

Aquests atacs a la immersió lingüística són una part 
d’una ofensiva espanyolista contra la llengua catalana al 
conjunt dels Països Catalans sota sobirania espanyola, i 
que al País valencià, les Illes Balears i la Franja de Po-
nent s’està mostrant encara amb més virulència.

Aquests fets atempten clarament contra un dels elements 
bàsics de l’escola catalana, un model que ha funcionat 
amb èxit els darrers trenta anys i gràcies al qual la nostra 
societat gaudeix d’un bon nivell de cohesió social.

De les sentències del Tribunal Suprem, fonamentades en 
la del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, en resulta: 

1. La immersió lingüística està greument amenaçada. Ar-
ran de la sentència del Tribunal Constitucional hem entrat 
en una nova situació en què el català a les escoles es troba 
totalment desprotegit. Ara des dels nostres Parlament i 
Govern no es pot garantir que les escoles puguin impar-
tir tots els ensenyaments en català sense incórrer en la 
inconstitucionalitat i la desobediència a les autoritats ju-
dicials.

Proposició de llei de mesures per a la dig-
nificació de la funció docent i d’atribució de 
la condició d’autoritat als docents de l’ense-
nyament no universitari
Tram. 202-00064/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 04.10.2011 al 18.10.2011).

Finiment del termini: 19.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2011.

Proposició de llei «Salvem l’escola en català»
Tram. 202-00065/09

Presentació
Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència
Reg. 17919 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Uriel Bertran i Arrué, diputat, Antoni Strubell i Trueta, 
diputat, Alfons López i Tena, representant del Subgrup 
Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Indepen-
dència, d’acord amb el que estableix l’article 100.b del 
Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei 
següent: 

Proposició de llei «Salvem l’escola en català»

Antecedents

El marc jurídic actual de la llengua catalana és determi-
nat per la Constitució espanyola del 1978 i per l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya del 2006.

L’Estatut d’autonomia en l’article 6 sobre la llengua prò-
pia i les llengües oficials disposa: 

«1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a 
tal, el català és la llengua d’ús normal de les administra-
cions públiques i dels mitjans de comunicació públics de 
Catalunya, i és també la llengua normalment emprada 
com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.

»2. El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho 
és el castellà, que és la llengua oficial de l’Estat espanyol. 
Totes les persones tenen el dret d’utilitzar les dues llen-
gües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i 
el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalu-
nya han d’establir les mesures necessàries per a facilitar 
l’exercici d’aquests drets i el compliment d’aquest deure. 
D’acord amb el que disposa l’article 32, no hi pot haver 
discriminació per l’ús de qualsevol de les dues llengües.»

Aquestes disposicions estatutàries, i les de l’Estatut an-
terior, foren desenvolupades per la Llei 7/1983, del 18 
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Article 3. Els estudiants universitaris tenen 
dret a cursar totes les assignatures 
en llengua catalana

1. L’alumnat té dret a rebre tot l’ensenyament en català, 
sens perjudici de l’ensenyament d’altres llengües, que es 
podrà fer en la llengua objecte d’aprenentatge.

2. Les universitats catalanes han de garantir el dret dels i 
les estudiants a fer totes i cadascuna de les assignatures, 
crèdits i opcions en català. Tota l’oferta curricular uni-
versitària ha de garantir la possibilitat de fer-se en català, 
sens perjudici que es pugui oferir en altres llengües, si 
s’escau.

Article 4. El català, única llengua d’acollida 
de tot l’alumnat nouvingut

La llengua d’acollida de tot l’alumnat nouvingut és el ca-
talà. A l’aula d’acollida es farà un aprenentatge intensiu 
de la llengua i la cultura catalanes.

Article 5. El català, única llengua 
dels docents

Les i els docents han d’expressar-se sempre i a totes les 
classes i activitats de l’àmbit educatiu oralment i per es-
crit en llengua catalana, sens perjudici d’allò establert a 
l’article 3.1 d’aquesta llei.

Article 6. Òrgan d’aplicació, avaluació 
i orientació

Amb la finalitat de garantir el compliment d’aquesta 
llei i facilitar-ne l’aplicació es crearà un òrgan específic 
d’avaluació i orientació on hi estiguin implicats tots els 
agents del sistema educatiu. Aquest òrgan actuarà coor-
dinadament amb la Secretaria de Política Lingüística.

Article 7. Aplicació a l’aranès

Les disposicions d’aquesta llei referides al català s’en-
tendran aplicables a l’aranès en els casos legalment es-
tablerts.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

Alfons López i Tena, representant del SP de SI; Uriel 
Bertran i Arrué, diputat del SP de SI; Antoni Strubell i 
Trueta, diputat del SP de SI

2. Hem entrat en una etapa de clara involució. Amb les 
esmentades sentències queda sense efecte tota la nor-
mativa adoptada pels nostres Parlament i successius go-
verns els darrers trenta anys d’autonomia per protegir i 
incentivar l’ús i ensenyament del català, llengua pròpia 
de Catalunya.

3. La construcció d’un sol poble, fort i cohesionat ja no 
està garantida. El model d’immersió lingüística ha estat 
reconegut i avalat pel Consell d’Europa i per la Unesco 
com a model de cohesió social. Immersió lingüística im-
plica la no segregació de l’alumnat per raó de llengua, 
evitant la fragmentació social i la formació de guetos 
segons els usos lingüístics dels alumnes o llurs proge-
nitors.

La interlocutòria recent del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en execució de les sentències del Tribunal 
Suprem, mana al nostre Govern que en un termini de dos 
mesos introdueixi la «obligada utilización del castellano 
como lengua vehicular» a l’ensenyament.

Finalment, cal tenir present que la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC), va ser recorreguda davant el Tribunal 
Constitucional pel PP. El fet que en qualsevol moment 
pugui arribar una sentència del TC que afecti negativa-
ment aquesta Llei fa imprescindible l’aprovació d’una 
nova llei, per evitar que una previsible sentència lesiva 
del TC tingui efectes immediats sobre la immersió lin-
güística.

Per tot plegat, el Subgrup parlamentari de Solidaitat Ca-
talana per la Independència presenta la següent: 

Proposició de llei «Salvem l’escola en català»

Text articulat

Article 1. El català, única llengua vehicular 
del sistema educatiu

1. La llengua pròpia de Catalunya és el català, única llen-
gua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu a Ca-
talunya en tots els nivells, etapes i modalitats.

2. L’ensenyament d’altres llengües diferents del català es 
podrà fer en la mateixa llengua objecte d’ensenyament.

Article 2. El català, única llengua 
de la comunitat educativa, ad intra i ad extra

1. El català és l’única llengua vehicular d’expressió de 
les activitats acadèmiques, escolars, extraescolars, com-
plementàries i administratives de tots els centres educa-
tius a Catalunya, tant en l’àmbit intern com en les seves 
relacions externes. Així ha de constar en el projecte lin-
güístic dels centres educatius.

2. En cas que les famílies vingudes de fora dels Països 
Catalans sol·licitin rebre les comunicacions en un altre 
idioma que no sigui el català, durant el primer any se’ls 
podrà facilitar una modalitat bilingüe. Al mateix temps 
el centre els informarà del ventall de cursos de català 
i/o altres recursos que hi ha a la seva disposició per tal 
de facilitar el seu aprenentatge de la llengua pròpia de 
Catalunya.
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Exposició de motius

L’article 8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atorga 
al Parlament de Catalunya la facultat de regular les di-
verses expressions del marc simbòlic de Catalunya i n’ha 
de fixar l’ordre protocol·lari.

Des de la instauració de la Generalitat de Catalunya i la 
creació i restauració d’estructures i institucions i càrrecs 
públics que responen a l’autogovern de Catalunya, la Ge-
neralitat ha establert una sistematització de precedències 
i tractament per ordenar, en els actes públics oficials, una 
adequada col·locació de les seves autoritats. En l’encara 
vigent Decret 189/1981 de 2 de juliol, sobre les normes 
de protocol i cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de 
Catalunya, el Govern va regular la classificació dels ac-
tes oficials, la presidència d’aquests, l’ordenació i el trac-
tament de les seves autoritats.

La Llei 13/2008 del 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, regula en l’article 8 els drets 
honorífics i protocol·laris del president de la Generalitat, 
que té el tractament de Molt Honorable; i en l’article 19 
els drets honorífics i protocol·laris dels consellers i les 
conselleres, que tenen el tractament d’Honorable, i en 
la disposició transitòria segona s’estableix el tractament 
d’Honorable pel cap de l’oposició.

En aquests moments és necessari revisar un seguit de 
costums i pràctiques, com el tractament protocol·lari de 
les autoritats, per tal d’adaptar-les a la realitat actual i a 
la demanda de la societat d’unes institucions públiques 
properes, sense cap tipus de privilegi ni de tracte dife-
renciat dels membres del Govern i en relació a la resta 
de la ciutadania.

L’ús de tractaments protocol·laris com el d’«Honorable», 
en el cas dels membres del Govern, són anacrònics i no 
reflecteixen adequadament la realitat social i política. 
Els membres del Govern i del Parlament són ciutadans 
i ciutadanes comuns al servei de la societat. L’exercici 
d’unes determinades responsabilitats no ha de donar dret 
a cap altre tractament diferencial en relació a la resta de 
la ciutadania, que el de senyor o senyora seguit de la de-
nominació del càrrec corresponent.

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

Proposició de llei de modificació de la llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència 
de la generalitat i del govern

Article 1

L’apartat 1 de l’article 8 de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
queda redactat de la següent manera: 

«Article 8 

»1.El president o presidenta de la Generalitat té el tracta-
ment de senyor o senyora, sens perjudici del tractament 
de molt honorable que per tradició calgui atorgar al pre-
sident o presidenta de la Generalitat en determinats actes 
solemnes o documents d’especial transcendència, té el 

Proposició de llei de modificació de la Llei 
13/2008, del 5 de novembre, de la presidèn-
cia de la Generalitat i del Govern
Tram. 202-00066/09

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

Reg. 18008 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 100.b i l’article 101.1del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei de Modificació 
de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la Presidència 
de la Generalitat i del Govern acompanyada de la docu-
mentació següent: 

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

– L’exposició de motius.

– El text articulat.

Memòria justificativa de la iniciativa

Necessitat i objecte de la proposició de llei

Les institucions s’han d’adaptar a la realitat social. La 
ciutadania exigeix administracions més properes i eli-
minar qualsevol possible privilegi dels responsables po-
lítics.

Aquesta proposició de llei té per objecte adaptar el trac-
tament protocol·lari del president i dels membres del Go-
vern de la Generalitat, substituint el tractament de Molt 
Honorable, en el cas del president o presidenta, i el d’Ho-
norable, en el cas dels consellers o conselleres, pel de 
senyor o senyora.

Competència

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya en l’article 8, apar-
tat cinquè, estableix: «El Parlament ha de regular les di-
verses expressions del marc simbòlic de Catalunya i n’ha 
de fixar l’ordre protocol·lari».

Normativa afectada

Llei 13/2008, del 5 de novembre de la presidència de la 
Generalitat i del Govern.

Decret 189/1981, de 2 de juliol, establint les normes de 
protocol i cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de Ca-
talunya.

Afectacions pressupostàries

Les despeses que pugui comportar els preceptes d’aques-
ta proposició de llei, tindran efectes a partir de l’entrada 
en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exer-
cici posterior a la seva aprovació.
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3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

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

Esmenes presentades
Reg. 17432 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEU, 28.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 17432)

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

«Insta el Govern a iniciar els tràmits per tal de comen-
çar les obres de construcció d’un nou centre d’educació a 
Montmell (Baix Penedès).»

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

Esmenes presentades
Reg. 17079 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 15.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17079)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir una correcta atenció als usuaris proce-
dents d’altres cultures a l’Hospital Arnau de Vilanova de 
Lleida (Segrià).»

dret a utilitzar com a distintius la bandera de Catalunya i 
l’escut de la Generalitat i té dret a rebre els altres honors 
que corresponen a la dignitat del càrrec.»

Article 2

L’apartat 1 de l’article 19 de la Llei 13/2008, del 5 de no-
vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, 
queda redactat de la següent manera: 

«Article 19

»1.Els consellers tenen el tractament de senyor o senyora 
i tenen els drets honorífics i protocol·laris del càrrec.»

Article 3

Supressió de la lletra a de l’apartat cinquè de la disposi-
ció transitòria segona.

Disposicions finals

Primera. Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern i el conseller o consellera compe-
tent, perquè dicti les disposicions necessàries per a des-
plegar i executar aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi-
cació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. El preceptes que eventualment comportessin la rea-
lització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la 
Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exerci-
ci pressupostari immediatament posterior a l’entrada en 
vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2011

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

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

3.10.20. ALTRES ELECCIONS I PROPOSTES DE 
NOMENAMENT O DE CONFORMITAT

Procediment per a ratificar la designació del 
director adjunt o directora adjunta de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya
Tram. 284-00007/09

Assignació de la Comissió per a tenir les 
compareixences

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 13.09.2011.
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Proposta de resolució sobre els serveis 
d’urgències del CAP Florida, de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès)
Tram. 250-00563/09

Esmenes presentades
Reg. 17080 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 15.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17080)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir, d’acord amb criteris de qualitat i efici-
ència, l’atenció continuada a la població de l’Hospitalet 
de Llobregat mitjançant els recursos més adequats exis-
tents a la ciutat, i assegurant la informació a l’Ajunta-
ment, els professionals i els usuaris.»

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

Esmenes presentades
Reg. 17081 i 17431 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 15.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17081)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantir, d’acord amb criteris de qualitat i 
eficiència, l’atenció continuada a la població de Gavà 
mitjançant els recursos més adequats existents a la ciu-
tat, i assegurant la informació a l’Ajuntament, els profes-
sionals i els usuaris.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 17431)

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

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

1. Reobrir el servei d’atenció continuada del CAP Gavà-1, 
d’acord amb el que l’Ajuntament ha reclamat al Govern 

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

Esmenes presentades
Reg. 17073 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 28.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17073)

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

«El Parlament de Catalunya insta el govern de la Ge-
neralitat perquè estableixi un conveni amb l’ajuntament 
d’Almatret (Segrià), per a una cessió d’ús a llarg termi-
ni, de l’immoble conegut com a «Llar del Productor», de 
manera que el municipi d’Almatret continuï disposant 
d’una infraestructura adient per acollir activitats socials, 
culturals i de lleure que es generen en la població.»

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

Esmenes presentades
Reg. 17088 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 15.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17088)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a garantir l’atenció continuada a tot 
el territori de Catalunya, d’acord amb criteris de qualitat 
i eficiència i mitjançant els recursos d’atenció més ade-
quats, assegurant la informació als ajuntaments, profes-
sionals i usuaris.»
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Proposta de resolució sobre la publicació 
del text legal vigent de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 250-00616/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 27.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.10.2011 al 13.10.2011).

Finiment del termini: 14.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2011.

Proposta de resolució sobre l’accés als 
llocs de treball de l’escala de suport del Cos 
de Mossos d’Esquadra i del Cos Superior 
d’Administració
Tram. 250-00617/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 27.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.10.2011 al 13.10.2011).

Finiment del termini: 14.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2011.

Proposta de resolució sobre el suport a les 
tasques de recuperació de la Maternitat 
d’Elna (Rosselló)
Tram. 250-00618/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 27.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.10.2011 al 13.10.2011).

Finiment del termini: 14.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2011.

i reivindiquen l’Associació de Veïns i les entitats socials 
del municipi.

2. Completar el mapa sanitari pendent del municipi de 
Gavà a partir de l’execució immediata del compromís de 
construcció del tercer CAP de Gavà.

3. Establir un espai de diàleg i cooperació amb l’Ajun-
tament, el govern territorial de salut i els representants 
de les persones treballadores, usuàries i associacions de 
veïns per tal de vetllar per la qualitat dels serveis de salut 
a la ciutat de Gavà.»

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

Esmenes presentades
Reg. 17082 i 17430 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 15.09.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 17082)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir una atenció sanitària eficient i de qua-
litat a la població de Gavà, assegurant la informació a 
l’Ajuntament, els professionals i els usuaris.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 17430)

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

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

1. Reobrir el dispensari de Gavà Mar, d’acord amb el que 
l’Ajuntament ha reclamat al Govern i reivindiquen l’As-
sociació de veïns i les entitats socials del municipi.

2. Completar el mapa sanitari pendent del municipi de 
Gavà a partir de l’execució immediata del compromís de 
construcció del tercer CAP de Gavà.

3. Establir un espai de diàleg i cooperació amb l’Ajun-
tament, el govern territorial de salut i els representants 
de les persones treballadores, usuàries i associacions de 
veïns per tal de vetllar per la qualitat dels serveis de salut 
a la ciutat de Gavà.»
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Proposta de resolució sobre les activitats 
militars al parc de Collserola, a Barcelona
Tram. 250-00622/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 27.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.10.2011 al 13.10.2011).

Finiment del termini: 14.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2011.

Proposta de resolució sobre la legislació 
aplicable per les companyies assegurado-
res de conreus i sobre les mesures per a 
compensar els pagesos per les pèrdues de-
gudes a fenòmens atmosfèrics
Tram. 250-00623/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 27.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.10.2011 al 13.10.2011).

Finiment del termini: 14.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis d’atenció continuada als cen-
tres d’atenció primària de Ripoll - Sant Joan 
de les Abadesses i de Camprodon (Ripollès)
Tram. 250-00624/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 27.09.2011.

Proposta de resolució sobre la reobertu-
ra del servei nocturn del CAP Hospitalet de 
l’Infant el 2011
Tram. 250-00619/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 27.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.10.2011 al 13.10.2011).

Finiment del termini: 14.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’àrea de peatge de Figueres Sud de l’auto-
pista AP-7
Tram. 250-00620/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 27.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.10.2011 al 13.10.2011).

Finiment del termini: 14.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2011.

Proposta de resolució sobre els aboca-
ments de residus a la urbanització Les Pal-
meres, de Canyelles (Garraf), en terrenys 
destinats a equipaments
Tram. 250-00621/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 27.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.10.2011 al 13.10.2011).

Finiment del termini: 14.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2011.
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Proposta de resolució sobre la conservació 
de la vila romana de la Sagrera, a Barcelona
Tram. 250-00627/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 27.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.10.2011 al 13.10.2011).

Finiment del termini: 14.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2011.

Proposta de resolució sobre el compliment 
de la Moció 35/IX, sobre l’execució de les 
obres de la línia 9 del metro
Tram. 250-00628/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 17923 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Rocío Martínez-Sam-
pere Rodrigo, diputada, Roberto Edgardo Labandera 
Ganachipi, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluis Recoder, 
va anunciar el passat divendres 16 de setembre la pa-
ralització dels treballs de les dues tuneladores del tram 
central de la línia 9 del metro, la qual cosa significa la 
paralització sine die d’aquestes obres, que són d’especial 
importància per la millora de la mobilitat a la ciutat de 
Barcelona.

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha manifestat 
el canvi de prioritat en relació amb l’execució d’aquesta 
obra i ha advertit en reiterades ocasions que no aplicarà 
per a la seva finalització mètodes extrapressupostaris de 
finançament. Aquesta decisió, donada la situació de les 
finances de la Generalitat de Catalunya significa la pràc-
tica paralització de l’obra per un període indeterminat, 
amb la consegüent pèrdua de recursos públics, pèrdua de 
llocs de treball i un perjudici greu pel model de mobilitat 
sostenible i segura de la capital del país.

A banda d’aquesta decisió tan greu adoptada pel conse-
ller Recoder, el Govern incompleix l’acord unànime del 
Ple del Parlament (Moció 35/IX del Parlament de Cata-

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.10.2011 al 13.10.2011).

Finiment del termini: 14.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2011.

Proposta de resolució sobre la creació de 
places residencials i de centres de dia per a 
la gent gran a Reus (Baix Camp)
Tram. 250-00625/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 27.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.10.2011 al 13.10.2011).

Finiment del termini: 14.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2011.

Proposta de resolució sobre la petició al 
Govern de l’Estat d’activar els tràmits per al 
reconeixement de l’«Himne de les Nacions 
Unides», de Pau Casals, com a himne oficial 
de l’organització
Tram. 250-00626/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 27.09.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 04.10.2011 al 13.10.2011).

Finiment del termini: 14.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 27.09.2011.
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Lloret de Mar depassa els 40.000 habitants i un nom-
bre de turistes que supera el milió i mig anual (dades de 
2007), fet que converteix el municipi en la major concen-
tració de població de la Costa Brava Sud.

El tancament dels serveis d’urgències nocturnes deixa-
ria tot aquest important volum de població sense atenció 
mèdica immediata en el mateix municipi i comportaria 
la saturació del servei de l’Hospital de Blanes, a on es 
derivarien tots els usuaris de Lloret de Mar.

L’estacionalitat del turisme a Lloret de Mar és marcada, 
però cal tenir en compte que durant els mesos d’hivern 
un 25% de les places hoteleres estan obertes. També cal 
tenir en compte els usuaris potencials d’aquesta època 
de l’any és gent de la tercera edat, que alhora resulten 
potencials usuaris dels serveis mèdics.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a mantenir els serveis de guàrdies mèdiques noctur-
nes al municipi de Lloret de Mar.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

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

Proposta de resolució sobre el transport es-
colar del Montsià
Tram. 250-00630/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 17941 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Sergi de los Ríos Martí-
nez, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre el transport esco-
lar de la comarca del Montsià, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

La realitat territorial de la comarca del Montsià, que 
compta amb municipis amb nuclis disseminats, i distàn-
cies importants entre aquests nuclis de població, ha estat 
un factor decisiu a l’hora de dissenyar determinades po-
lítiques des de les administracions, especialment locals 
i comarcal.

Les polítiques de transport escolar impulsades des del 
Consell Comarcal del Montsià no n’han estat una ex-
cepció. La necessitat de l’alumnat que cursa l’educació 
obligatòria de matricular-se en centres escolars de fora 

lunya) de presentar el nou calendari d’execució de l’obra 
que inclogui, si s’escau, la seva reprogramació i els nous 
terminis.

Donat l’impacte social i econòmic de les decisions del 
Govern sobre aquesta obra, el grup parlamentari socia-
lista considera necessari la creació d’un grup de treball 
integrat pel Govern, els grups parlamentaris i les admi-
nistracions locals afectades per al seguiment de l’obra.

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

Proposta de resolució

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

1. Complir d’immediat l’acord de la Moció 35/IX del 
Parlament de Catalunya pel que fa a l’execució de les 
obres de la línia 9 del metro.

2. Presentar de forma urgent el pla de finançament de 
l’obra.

3. A constituir un grup de treball integrat per represen-
tants del Govern de la Generalitat, dels grups parlamen-
taris, de l’Ajuntament de Barcelona i la resta de les admi-
nistracions locals afectades, per tal de fer el seguiment 
de l’execució de l’obra de la línia 9 del metro.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Rocío Mar-
tínez-Sampere Rodrigo, dDiputada del GP SOC; Roberto 
Edgardo Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment dels serveis nocturns d’urgència dels 
centres d’atenció primària de Lloret de Mar 
(Selva)
Tram. 250-00629/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 17940 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre les guàrdies de nit 
de Lloret de Mar, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut.

Exposició de motius

El Departament de Salut de la Generalitat ha anunciat el 
tancament dels serveis d’urgències nocturnes als centres 
d’assistència primària de Lloret de Mar.
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fins que no es modifiqui el Decret que en regula els cri-
teris.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

Anna Simó i Castelló Sergi de los Ríos Martínez
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Proposta de resolució de suport a la inde-
pendència d’Escòcia
Tram. 250-00631/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 17947 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Pere Aragonès i Garcia, diputat 
del GP d’Esquerra Republicana de Catalunya i Alfons 
López i Tena, representant del SP de Solidaritat Catala-
na per la Independència, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i de la 
Unió Europea.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya dóna suport a la independèn-
cia d’Escòcia, ja que la independència garantirà la pleni-
tud de la Nació escocesa així com també farà possible la 
protecció de les seves llengües i cultura, promourà una 
millora en la convivència entre Escòcia i les altres na-
cions de les Illes Britàniques, accelerarà la recuperació 
econòmica d’Escòcia i millorarà la seva competitivitat 
econòmica internacional. El Parlament de Catalunya 
també lloa la posició del Govern del Regne Unit de reco-
neixement del dret d’autodeterminació del Poble escocès 
així com també celebra la posició del Parlament britànic 
de respectar i acatar el que serà el resultat del referèn-
dum a través del qual el Poble escocès establirà una nova 
relació entre Escòcia i els seus veïns, la Unió Europea i 
les altres nacions del món.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2011

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Pere Ara-
gonès i Garcia, diputat del GP d’ERC; Alfons López i 
Tena, representant del SP de SI

del seu municipi de residència, d’una banda, i de fer-ho 
en centres del mateix municipi però ubicats en un nucli 
de població diferent al de residència, de l’altra, han estat 
circumstàncies tingudes en compte a l’hora de fixar els 
criteris per subvencionar el transport escolar.

L’establiment dels criteris, per tant, més enllà de l’obli-
gatorietat legal, ha respost clarament a una determinada 
realitat territorial. La modificació d’aquests criteris no 
es pot entendre sense continuar considerant aquesta ca-
racterística, sempre amb la finalitat de cercar l’equitat i 
la cohesió social, i tenint en compte que es tracta d’una 
regulació en matèria d’educació, un pilar bàsic per a la 
nostra societat actual i del futur.

Malgrat aquestes consideracions, en els darrers dies el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya ha anunciat la retallada de la seua aportació al 
Consell Comarcal del Montsià en matèria de transport 
escolar, la qual cosa ha alterat la planificació feta de cara 
al curs 2011-2012. En aquest sentit, superat l’inici del 
curs escolar, aquest fet ja ha provocat que l’alumnat que 
ha de traslladar-se a l’escola des d’un nucli de població a 
un altre nucli de població del mateix municipi hagi d’as-
sumir una part del cost del desplaçament. En concret, el 
cost que hauran d’assumir les famílies és de 265 euros/
any, creant-se així un greuge important entre la població, 
fins al punt en què famílies que viuen a menys distància 
del centre escolar en qüestió, però que canvien de muni-
cipi, veuen subvencionat el servei i d’altres que no canvi-
en de població però viuen a més distància de l’escola han 
d’assumir el cost.

Amb tot això i amb la modificació del Reglament del 
Transport escolar de la comarca del Montsià i de l’Orde-
nança reguladora del Preu Públic per a la Utilització dels 
Mitjans de transport escolar de la comarca del Montsià, 
pel Ple del Consell Comarcal del Montsià el passat 13 
de setembre amb un resultat de la votació de 13 a favor i 
12 en contra, al voltant de 45 famílies d’alumnes de les 
Cases que s’ha de desplaçar obligatòriament per cursar 
l’ESO, hauran d’assumir aquest cost, creant-los un greu-
ge comparatiu i perjudicant la cohesió social i territorial 
del municipi d’Alcanar.

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

Proposta de resolució

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

1. Modificar el Decret pel qual es regula el servei esco-
lar per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en 
educació obligatòria, i del document Criteris que s’han 
seguit per a l’establiment de la proposta de finançament 
dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 
2011-2012 de manera que el criteri per poder acollir-se 
al servei de transport gratuït per part de l’alumnat no no-
més sigui el de la necessitat d’escolaritzar-se en un cen-
tre de fora del seu municipi de residència, sinó també 
la distància existent entre el seu nucli de residència i el 
centre escolar.

2. Rectificar la decisió de reduir l’aportació al Consell 
Comarcal del Montsià en concepte de transport escolar 
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Proposta de resolució sobre l’increment de 
la velocitat al tram entre Manresa i Berga de 
la carretera C-16
Tram. 250-00633/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20186 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i 
Roca, diputat, Santi Rodríguez Serra, diputat, Mª Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sos-
tenibilitat.

Exposició de motius

Des de fa algun temps diversos col·lectius venen recla-
mant una revisió dels límits de velocitat d’alguns trams 
de la C-16. Entre les ciutats de Manresa (Bages) i Berga 
(Berguedà) s’estableixen diferents límits de velocitat. 
Hi ha dos trams en els que es pot circular a 120 km/h, 
concretament en el tram entre Manresa i Sallent, i un 
altre tram comprès entre l’Olvan i Berga. En la resta de 
trams d’aquesta via, el límit de velocitat està situat en 
100 km/h, llevant dels dos túnels existents on el límit de 
velocitat és òbviament inferior per garantir la seguretat.

El disseny de la via, es tracta d’una autovia, així com 
els pocs anys que fa de la seva construcció fan possi-
ble augmentar el límit de velocitat a 120 km/h en tot el 
tram comprès entre Manresa i Berga, aproximadament 
uns 46 km, llevat dels trams dels dos túnels, sense que 
aquest augment suposi un perill per la seguretat dels 
usuaris de la via.

La seguretat no és una excusa per no incrementar els lí-
mits de velocitat ja que si comparem aquest tram amb 
altres de vies properes on es pot circular a 120 km/h es 
pot constatar que la C-16 té millors condicions que altres 
per circular a aquesta velocitat.

En aquest mateix sentit s’ha pronunciat el Consell Co-
marcal del Berguedà, així com nombrosos ajuntaments 
de la zona, i fins i tot col·lectius privats que representen a 
prop de 1500 associats.

Recollint aquesta demanda, el Govern de la Generalitat 
va anunciar a principis d’aquest any que la revisió dels 
límits de velocitat en aquests dos trams de la C-16 eren 
imminents, però de moment no s’ha concretat cap pro-
posta en aquest sentit.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que en el 
tram de la C-16 entre Manresa i Berga, ateses les condi-

Proposta de resolució sobre el coeficient re-
ductor del cànon de l’aigua de la conca de 
l’Ebre per al 2012
Tram. 250-00632/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20128 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, diputat, Juan Bertomeu Bertomeu, diputat, Rafa-
el Luna Vivas, diputat, Dolors López Aguilar, diputada, 
Marisa Xandri Pujol, diputada, 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 pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Amb l’aprovació de la darrera llei 7/2011, de 27 de juliol 
de mesures fiscals i financeres, es van introduir diverses 
modificacions en la tributació de l’aigua, en concret en el 
cànon de l’aigua per tal de fer front a la crítica situació 
financera de l’Agència Catalana de l’Aigua i complir amb 
la directiva marc de l’aigua de la Unió Europea pel que 
fa a la recuperació de costos.

També per primer cop es va introduir una tarifació social per 
als consums d’aigua que era una reivindicació llargament re-
clamada i que fins el moment no havia estat mai atesa.

En aquest context, es van modificar els coeficients re-
ductors, entre ells el que afecta als municipis que reben 
el seu abastament de la conca del riu Ebre. Entre juliol 
i octubre el coeficient reductor es fixava en el 0.85 per a 
usos domèstics i el 0.50 per a usos industrials. A partir 
de l’octubre, el coeficient es fixava en el 0,90 per a usos 
domèstics i el 0,70 per a usos industrials.

Ha produït molt neguit entre els habitants de municipis 
de la conca de l’Ebre, la possibilitat de que per al exercici 
2012 aquest coeficient es fixés definitivament en la uni-
tat, el que representaria que es suprimís qualsevol tipus 
de reducció del gravamen que fins ara disposaven.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a no modificar per a l’exercici 2012 el coeficient 
reductor del cànon de l’aigua dels municipis de la conca 
del riu Ebre, Sènia i Garona (Zona B) fixat en el 0,90 per 
a usos domèstics i el 0,70 per a usos industrials.

Palau del Parlament, 22 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Santi Rodríguez Serra; Juan Bertomeu Bertomeu; Rafael 
Luna Vivas; Dolors López Aguilar; Marisa Xandri Pu-
jol; Alícia Alegret i Martí, diputats del GP del PPC
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1. Sol·licitar al Ministeri de Foment que en els cartells 
indicatius referits a Vilafranca del Penedès s’utilitzi la 
indicació «Vilafranca del Penedès» i no la de «Vilafran-
ca P.», procedint a la modificació progressiva de les in-
dicacions existents com són les que enllacen l’A2 amb el 
tram de l’Eix Diagonal comprès entre Igualada i Castell-
follit del Boix.

2. Revisar els cartells indicatius de les carreteres de la 
titularitat de la Generalitat de Catalunya per tal d’aplicar 
el mateix criteri en el cas que s’utilitzi la indicació de 
forma abreujada.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Pere Calbó i Roca, diputat del GP del PPC; Mª Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; Santi Ro-
dríguez Serra, diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el canvi d’usos 
de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de 
Sant Quintí de Mediona
Tram. 250-00635/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20188 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Mª Dolors Mont-
serrat i Culleré, diputada, Pere Calbó i Roca, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El desplegament de la Policia de la Generalitat - Mos-
sos d’Esquadra per tot el territori de Catalunya, amb el 
que es va substituir la presència dels cossos i forces de 
seguretat de l’Estat, es va completar l’any 2008. Aquest 
desplegament va fer que moltes de les instal·lacions que 
estaven afectades a l’anterior servei policial hagin deixat 
de tenir el seu ús.

Entre les instal·lacions que han estat deixat d’estar vin-
culades a la presència a Catalunya de les forces i cossos 
de seguretat de l’Estat es troben entre altres nombroses 
comissaries de la Policia Nacional i les casernes de la 
Guardia Civil. Algunes de les instal·lacions que fins 
aleshores estaven al servei d’aquests cossos i forces de 
seguretat de l’Estat han estat destinades a altres serveis 
públics, però encara hi ha determinats equipaments que 
des del desplegament dels Mossos d’Esquadra no tenen 
cap utilitat.

Aquest és el cas de la caserna del municipi de Sant Quin-
tí de Mediona (Alt Penedès) està desocupada.

cions de i les exigències tècniques de la via, s’incrementi 
el límit de velocitat de 100 km/h actuals a 120 km/h.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Pere Calbó i Roca, diputat del GP del PPC; Mª Dolors 
Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; Santi Ro-
dríguez Serra, diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la substitució 
dels rètols de carretera que reprodueixen de 
manera incorrecta el nom de Vilafranca del 
Penedès
Tram. 250-00634/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20187 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

El passat mes de juliol, es va posar en servei el primer 
tram de nova construcció de l’Eix Diagonal, comprès 
entre Igualada i Castellfollit del Boix. També es van po-
sar en servei dos trams més de l’Eix Diagonal: a la part 
nord, el tram Sant Salvador de Guardiola-Castellfollit 
del Boix; i, a la part sud, el tram Igualada-Puigdàlber.

El tram de nova construcció que va entrar en servei té 
una longitud de 6,9 quilòmetres, des del final de l’actual 
carretera C-15 a la rotonda d’enllaç amb la Ronda Sud 
d’Igualada fins a connectar amb el següent tram de l’ac-
tual carretera C-37 Igualada - Manresa, just abans de 
l’enllaç amb la BV-1081 (enllaç de Maians). La nova via 
travessa els termes municipals d’Òdena, Vilanova del 
Camí i el de Castellolí per l’est del Puig d’Aguilera, ar-
ribant fins al terme municipal de Castellfollit del Boix.

Aquest nou tram es connecta amb l’autovia A2 (Barce-
lona-Lleida). En els cartells indicatius de l’autovia quan 
s’indica el municipi de Vilafranca del Penedès s’utilitza 
la indicació «Vilafranca P.» enlloc de «Vilafranca del 
Penedès». La titularitat de l’autovia A2 és del Ministeri 
de Foment.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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Proposta de resolució sobre l’elaboració 
d’un pla de treball d’avaluació i planificació 
de la Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-00636/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20189 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

La Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos d’Esquadra 
(també anomenada Griva) fa dues dècades que fou crea-
da. Participa en dispositius de seguretat, concentració de 
masses, suport de l’aire a altres unitats policials, trans-
missió d’imatges i fotografia aèria, control de l’espai aeri 
en dispositius especials i vols de formació i reciclatge 
propis i d’altres unitats.

La unitat es composa per pilots dels aparells i per opera-
dors de vol. Aquests pilots son contractats a una empresa 
privada i, per tant, no son agents del cos dels Mossos 
d’Esquadra. En el cos dels Mossos d’Esquadra hi ha 
agents que tenen les titulacions necessàries per pilotar 
aquests aparells.

Pel que fa al procediment per accedir a la unitat, espe-
cialment com a pilot, els interessats tenen dificultats per 
conèixer el procediment de selecció i els requisits exigits.

La Unitat disposa d’un helicòpter logotipat amb els co-
lors corporatius del cos i de dos més que comparteixen 
amb el cos de Bombers. En un moment donat, també 
podrien operar amb un quart helicòpter que disposa el 
Servei Català de Trànsit.

Si comparem aquest unitat amb d’altres unitats de cossos 
policials de casa nostra, podrem constatar que aquestes 
darreres han estat més desenvolupades i dotades de mit-
jans.

Les importants funcions que desenvolupa aquesta unitat 
que permet una major eficàcia en l’actuació d’altres ac-
tivitats obliga a planificar el seu dimensionament en els 
propers anys tot tenint present, també, la crisis econòmi-
ca que patim a Catalunya.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a realitzar, en el termini de quatre mesos, un pla de 
treball d’avaluació i planificació de la Unitat de Mitjans 
Aeris dels Mossos d’Esquadra que, inclogui entre d’al-
tres actuacions: 

L’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, des de que la 
caserna de la Guardia Civil està desocupada, ha iniciat, 
en diverses ocasions, els tràmits per sol·licitar la desa-
fecció d’aquesta instal·lació, però encara no s’ha avançat 
en aquest sentit. Amb el pas del temps, la caserna es va 
deteriorant i existeix un perill considerable d’ocupació.

Correspon a l’Ajuntament un cop pugui disposar de l’ús 
de l’esmentada caserna definir els usos d’aquest espai. 
Un dels possible usos possibles que es pot donar a l’anti-
ga caserna de la Guardia Civil a Sant Quintí de Mediona, 
vinculats a la prevenció, és destinar-la a que sigui la seu 
corporativa de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) 
que hi ha implantada per aquesta zona de l’Alt Penedès.

Les agrupacions de defensa forestal són associacions 
formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels 
municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat 
la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Des 
de la seva posada en marxa a l’Alt Penedès, l’ADF ha de-
senvolupat una important tasca en el manteniment i la 
vigilància d’una de les zones boscoses més importants 
d’aquesta comarca catalana.

Desenes de persones integren aquests equips que han 
vist que al llarg dels anys com s’ha ampliat el col·lectiu 
que es dedica a la lluita contra els incendis forestals a 
l’Alt Penedès, així com els dispositius al seu abast per 
portar a terme aquesta tasca. Actualment l’Agrupació de 
Defensa Forestal té a la seva disposició dos camions de 
gran envergadura que faciliten les seves funcions.

Tot i la tasca que desenvolupa l’ADF de l’Alt Penedès 
no tenen una seu on poder ubicar les seves instal·lacions 
amb les condicions de seguretat necessàries per raó de la 
seva feina. La base principal està situada a Sant Quintí 
de Mediona, però tenen un àmbit d’actuació molt més 
ampli i abasten diversos municipis del seu entorn.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a donar suport a l’Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona per tal que dugui a terme, davant el Govern de 
l’Estat, les gestions necessàries per a que l’antiga caserna 
de la Guardia Civil de Sant Quintí de Mediona (Alt Pe-
nedès) és pugui desafectar del seu actual ús públic i es 
destini a altres usos públics que determini l’ajuntament, 
com poden ser entre d’altres, com a seu de l’Agrupació de 
Defensa Forestal de l’Alt Penedès.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
Mª Dolors Montserrat i Culleré, diputada del GP del PPC; 
Pere Calbó i Roca, diputat del GP del PPC
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col·laboració amb el Departament competent; i l’autorit-
zació dels centres de formació del personal de la segu-
retat privada, així com l’homologació dels programes 
formatius, l’avaluació de l’activitat, la formació prèvia i 
la formació permanent d’aquest personal.

Entres les funcions de l’Institut podem destacar, entre 
d’altres, executar els processos selectius per a l’ingrés 
als cossos de policia i als cossos de protecció civil i de 
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments; establir 
i desenvolupar les polítiques generals de formació rela-
tives als cossos de policia de Catalunya i al personal de 
protecció civil i de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments; programar, organitzar i desenvolupar la for-
mació bàsica, la formació per a la promoció i el coman-
dament, la formació per a l’especialització i la formació 
contínua dels col·lectius professionals específics a què fa 
referència l’article 3.3, etc.

Finalitzat el curs de formació bàsica 2010-2011 del Cos 
de Mossos d’Esquadra (24a. Promoció), alumnes que 
han participat han manifestat la necessitat d’incorporar 
millores en el desenvolupament del curs així com revisar 
determinats procediments per tal de garantir un procés 
selectiu el màxim d’objectiu possible i una millora en la 
formació que s’ofereix als alumnes.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat, en el marc de la formació que ofereix l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i, de forma espe-
cifica, del curs de formació bàsica del cos dels Mossos 
d’Esquadra, a: 

a) Avaluar i modificar, en el seu cas, el sistema d’avalua-
ció de les «tècniques d’autocontrol» i de les «pràctiques 
interdisciplinàries» per tal d’incrementar l’objectivi-
tat en l’avaluació i minvar la subjectivitat per part dels 
examinadors i estudiar la possibilitat de que l’avaluació 
sigui realitzada per un instructor diferent a l’assignat a 
l’escamot.

b) Revisar els procediments per tal de garantir que tots 
els alumnes, en termes generals, facin el mateix nombre, 
nivell i tinguin la mateixa durada les pràctiques. Tanma-
teix, que les qualificacions de les pràctiques i la seva mo-
tivació puguin ser conegudes pels alumnes en el termini 
de tres dies de la seva realització.

c) Valorar la possibilitat que les esmentades pràctiques 
puguin ser gravades en vídeo i, en el seu cas, es puguin 
emprar en els processos de revisió de les qualificacions.

d) Revisar els protocols d’actuació en els supòsits en que 
un alumne pugui posar en coneixement de la direcció 
una pressió excessiva i/o un maltractament psicològic 
per part d’un instructor, introduint modificacions per mi-
llorar-ne la resposta, i avaluar el tractament, en el seu 
cas, donat als casos que s’hagin pogut produir en el curs 
2010-2011.

e) Avaluar i introduir aquelles millores que siguin ne-
cessàries l’actuació en aquells casos on es comunica a 
l’alumne que no ha superat el curs, és a dir, que se’l qua-

a) L’avaluació sobre la suficiència dels mitjans humans i 
materials (especialment, els aparells) de la Unitat.

b) La previsió i el calendari per dotar a la Unitat dels 
mitjans humans necessaris pel desenvolupament de les 
funcions que li son pròpies.

c) Mesures per garantir la publicitat i la concurrència en 
condicions d’igualtat per a la incorporació d’agents de 
Mossos d’Esquadra a la Unitat de Mitjans Aeris tant per 
desenvolupar funcions de pilot com operadors de vol.

d) La previsió i el calendari per l’adquisició de nous mit-
jans aeris.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el sistema 
d’avaluació dels alumnes de l’Institut de Se-
guretat Pública de Catalunya
Tram. 250-00637/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20190 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) es va 
crear per llei l’any 2007. Té com a fonament la unió de 
l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i 
Seguretat Civil de Catalunya. L’objectiu de la seva crea-
ció fou integrar en un únic centre la formació integral, el 
suport a la selecció i el desenvolupament professional dels 
diversos col·lectius del sistema de seguretat, sempre en 
col·laboració amb les organitzacions de les quals depenen.

Les finalitat essencials de l’Institut són la formació dels 
membres dels serveis de seguretat públics i privats, de 
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments, d’emer-
gències, de protecció civil i de vigilància, el control 
i protecció ambiental; la creació, la gestió, la difusió i 
l’aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, pro-
mocionar i desenvolupar aquests col·lectius professionals 
d’acord amb la normativa que els regula; i la promoció 
de l’estudi i la recerca en l’àmbit de la seguretat.

També correspon a l’Institut la formació, el perfec-
cionament i la capacitació del voluntariat i dels actors 
directament relacionats amb els serveis de seguretat i 
emergències; la formació del personal penitenciari en 
procediments, intervencions i tècniques de seguretat, en 
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quan utilitzen el transport públic (tant tren com metro, 
tramvia i autobusos).

2. Crear una divisió/unitat policial del Cos de Mossos 
d’Esquadra específica per garantir la seguretat i el civis-
me en el transport públic de Catalunya.

3. Incrementar la col·laboració entre els Mossos d’Es-
quadra i les policies locals en l’àmbit de la seguretat del 
transport públic, impulsant, entre d’altres, patrulles mix-
tes entre els dos cossos policials.

4. Impulsar les mesures legislatives i normatives neces-
sàries per tal de fer més efectiu el procediment sanciona-
dor en l’àmbit del transport, tant pel que fa a la imposició 
de la sanció com del seu cobrament, amb la finalitat que 
aquestes sancions siguin «percebudes com a difícilment 
evitables».

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la regulació de 
les infraccions i les sancions relatives a l’ús 
de les platges
Tram. 250-00639/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 20192 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

L’estat de la mar i la gran afluència de gent a les plat-
ges, entre d’altres, han fet que en la temporada d’estiu 
d’enguany s’hagi elevat de forma important el nombre de 
víctimes mortals.

Les platges, el seu estat i la seva seguretat, són un atrac-
tiu molt important en l’oferta turística de Catalunya que 
cal cuidar i garantir.

Els serveis de socorrisme que actuen en les platges tro-
ben importants limitacions en la seva tasca quan els usu-
aris de les platges no atenen a les seves indicacions o els 
senyals de prohibició.

Per això, és imprescindible que de forma urgent s’adop-
tin mesures eficaces per tal que els usuaris facin cas de 
les indicacions dels serveis de socorrisme i/o de les se-
nyals de prohibició.

lifica com «no apte» i se’l convida a marxar de la seu de 
l’institut.

f) Adoptar les mesures necessàries per tal d’unificar i 
homogeneïtzar els criteris d’avaluació per part dels ins-
tructors i avaluar els emprats en el curs 2010-2011.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre el garantiment 
de la seguretat dels usuaris del transport 
públic i sobre l’impuls de mesures per a fer 
més efectiu el procediment sancionador
Tram. 250-00638/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20191 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El nombre d’actes vandàlics, agressions i robatoris han 
augmentat en els darrers anys en el transport públic. 
Malgrat els esforços dels operadors, aquestes conductes 
s’han incrementat en els darrers anys.

La tipologia d’actes és diversa i variada. Des dels actes 
pròpiament incívics, com fumar en les andanes, passant 
per aquelles actuacions que comporten un prejudici eco-
nòmic per a la seva reparació i la neteja, com els grafits 
o el fet de «colar-se», fins als actes més greus, com les 
agressions a viatgers i vigilants o els robatoris.

És evident que, per abordar aquest fenomen, és neces-
sari fer-ho de forma global, adoptant mesures en totes 
les seves vessants: educativa, de conscienciació, de segu-
retat, judicials, etc. Totes elles són necessàries si volem 
fer disminuir aquestes actuacions de forma dràstica. Per 
raó de la matèria, la Comissió d’Interior del Parlament 
de Catalunya li pertoca abordar aquelles mesures que es 
refereixen a l’àmbit de la seguretat.

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

Proposta de resolució

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

1. Incrementar el nombre d’agents dels Cos de Mossos 
d’Esquadra destinat a garantir la seguretat dels ciutadans 
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de resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

En l’oferta turística de Catalunya, en el període del mes 
de novembre a abril, les estacions d’esquí són un dels 
seus pilars fonamentals. En la temporada 2010-2011, el 
nombre de jornades d’esquí s’han situat en 2.036.817. 
L’oferta es conforma per 10 estacions d’esquí alpí i 6 
d’esquí nòrdic, amb un total de 576 km esquiables. Totes 
aquestes dades posen en evidencia la importància i po-
tència d’aquest sector.

Les estacions d’esquí i d’altres empreses i entitats d’ac-
tivitats de muntanya, any rere any, fan un gran esforç 
per millor i garantir la seguretat dels usuaris de les se-
ves instal·lacions i de les seves activitats. Però, perquè 
tot aquest esforç sigui eficaç és imprescindible la col-
laboració dels usuaris i dotar-nos d’una normativa que 
sigui eficaç en els supòsits d’incompliment de les normes 
d’ús i de les prohibicions.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Impulsar les mesures legislatives necessàries per re-
gular les infraccions i les corresponents sancions en l’ús 
de les estacions d’esquí i d’accés a la muntanya a Catalu-
nya per evitar tots aquells comportaments que posen en 
perill al seus usuaris i el fet de desobeir les indicacions 
dels responsables de salvament, tot iniciant un procés de 
diàleg previ amb les entitats municipalistes i els ajunta-
ments que en els seus termes municipals disposin d’esta-
cions d’esquí.

2. Que avaluï la possibilitat, en el marc d’aquesta refor-
ma legislativa, d’atorgar la condició d’agent de l’autoritat 
als responsables del servei de salvament de les estacions 
d’esquí i que actuen en les muntanyes quan es produei-
xin les infraccions referides.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre l’actualització 
del II Pla general de formació professional
Tram. 250-00641/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20194 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, José Antonio 
Coto Roquet, diputat, Pedro Chumillas Zurilla, diputat 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

En els darrers anys, diversos ajuntaments, mitjançant les 
seves respectives ordenances municipals, han incorporat 
infraccions i sancions en aquests supòsits.

Però, és pot constatar que el nombre d’ajuntaments que 
sancionen aquestes comportaments es minso i, alhora, 
cal garantir uns mateixos criteris per regular aquestes 
infraccions i sancions.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Impulsar les mesures legislatives necessàries per re-
gular les infraccions i les corresponents sancions en l’ús 
de les platges a Catalunya per evitar tots aquells com-
portaments que posen en perill al seus usuaris i el fet de 
desobeir les indicacions dels socorristes, tot iniciant un 
procés de diàleg previ amb les entitats municipalistes i 
els ajuntaments que en els seus termes municipals dis-
posin de platges.

2. Avaluar la possibilitat, en el marc d’aquesta reforma 
legislativa, d’atorgar la condició d’agent de l’autoritat als 
responsables del servei de salvament de les platges quan 
es produeixin les infraccions referides.

3. Adoptar les reformes normatives que siguin necessàri-
es per tal que en els casos d’imprudència, que es concre-
taran en la normativa corresponent, la Generalitat pugui 
rescabalar de les despeses pel salvament de la persona 
imprudent o per habilitar legalment als ajuntaments que 
es puguin rescabalar en els supòsits que siguin aquests 
els titulars del servei de rescat.

4. Que, en tot cas, i fins que no s’aprovin totes aquestes 
mesures, impulsi, conjuntament amb les entitats repre-
sentatives del món local, que s’aprovin en les ordenances 
municipals dels ens locals una mateixa regulació de les 
infraccions i sancions en l’ús de les platges a Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Pere Calbó i Roca
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Proposta de resolució sobre la regulació de 
les infraccions i les sancions relatives a l’ús 
de les estacions d’esquí
Tram. 250-00640/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20193 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 
146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a presentar l’actualització del II Pla general de 
Formació Professional en que s’incideixi en l’aspecte de 
dotar a Catalunya d’un mapa de centres equilibrat i en tot 
el territori, afavorint la qualitat i millorant la internaci-
onalització dels estudiants de Formació Professional, el 
qual, inclogui els següents aspectes concrets: 

1. Un mapa de centres de Formació Professional tant 
presencial com a distància així com les previsió de de 
centres i localització dels mateixos fins l’inici de l’any 
2014.

2. Una enquesta anual sobre la qualitat dels centres de 
Formació Professional, efectuada per alumnes, profes-
sors i empreses que contractin estudiants de Formació 
Professional en pràctiques i presentar-ne periòdicament 
els resultats.

3. Establir una guia digital sobre formació professional 
dirigida a empreses, estudiants de secundària i Batxille-
rat per tal d’augmentar el reconeixement, valor social i 
valoració de la Formació Professional.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC; 
José Antonio Coto Roquet, diputat del GP del PPC; Pe-
dro Chumillas Zurilla, diputat del GP del PPC

3.10.30. DEBATS GENERALS

Debat general sobre la reforma de l’article 
135 de la Constitució espanyola
Tram. 255-00002/09

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 20542, 20543, 20545, 20547, 20549, 20551  
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2011

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 20542)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents propostes de resolució 
subsegüents al Debat general sobre la reforma de l’article 
135 de la Constitució espanyola (tram. 255-00002/09).

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2011

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

d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de re-
solució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El II Pla General de Formació Professional a Catalunya 
tenia vigència per als anys 2007 a 2010. Aquest període 
ja ha finalitzat sense que se’n hagi fet l’actualització o 
presentació del nou Pla.

A punt de finalitzar l’any 2011, l’actual situació econò-
mica exigeix transformar els patrons de creixement de 
la nostra economia per tal de fer-la més eficaç i eficient i 
especialment més competitiva en un mercat global.

El canvi de model productiu basat en la productivitat, 
la innovació, les noves tecnologies i el coneixement pas-
sa necessàriament per millorar la capacitació tècnica i 
professional de la nostra societat i en aquest objectiu, és 
imprescindible fer una aposta decidida per la Formació 
Professional, amb el repte d’incrementar la població for-
mada en aquest àmbit, ampliant els coneixements tèc-
nics dels professionals i millorant la seva valoració i re-
coneixement.

Per tant, l’administració ha de treballar en l’aspecte de 
disposar d’un mapa de centres que faciliti l’accés a la 
Formació Professional arreu de Catalunya, a més d’afa-
vorir que s’augmenti la base de persones que decideixin 
optar per aquest tipus de formació així com la interna-
cionalització de la Formació Professional per fer-la més 
competitiva i adaptada als reptes de la segona i següents 
dècades del s. xxi, el que ajudarà a disposar d’una for-
mació professional de qualitat, condició necessària per 
aconseguir augmentar la productivitat i competitivitat de 
la nostre teixit econòmic.

Així mateix, ens trobem en un món globalitzat on la in-
terdependència entre territoris és molt elevada, especial-
ment a la Unió Europea, i en aquest àmbit, la Formació 
Professional no pot quedar al marge d’aquesta integra-
ció, amb el que, hem d’apostar perquè els estudiants de 
Formació Professional apostin per l’intercanvi de conei-
xements desenvolupant noves tècniques i formes de ca-
pacitació, el que ens obliga a potenciar la transnacionali-
tat en l’àmbit de la Formació Professional, especialment 
entre els diferents estats membres de la Unió Europea.

Per últim, la internacionalització de les empreses cata-
lanes, pels professionals del segle xxi, el coneixement 
d’idiomes és una eina indispensable per portar a terme 
qualsevol activitat i per disposar del nivell de coneixe-
ment, reconeixement i oportunitats tant a Catalunya, 
com al seu entorn, el que justifica la necessitat d’afavorir 
la mobilitat dels estudiants de Formació Professional ar-
reu l’espai de qualificació europeu.

En definitiva, la Formació Professional ha de ser una 
eina de qualificació i capacitació orientada a la inserció 
laboral, amb capacitat per adaptar-se 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya presenta la següent: 
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lítica de retallades socials, abans o de forma simultània 
a la consulta sobre el pacte fiscal prevista ens les resolu-
cions aprovades en el Debat de Política general del 28, 
29 i 30 de setembre d’aquest any.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 20543)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
132 i 133 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució subsegüent al Debat general 
sobre la reforma de l’article 135 de la Constitució espa-
nyola (tram. 255-00002/09).

Proposta de resolució

La reforma de l’article 135 de la Constitució s’ha produït 
de forma massa ràpida i sense un consens encara més 
ampli que el que significa el vot de 316 diputats dels 350 
que integren el Congrés i el vot de 233 senadors dels 261 
que integren el Senat.

La rapidesa amb la que s’ha produït ve justificada com a 
resposta a un requeriment urgent i a una situació econò-
mica molt convulsa. Tot i la necessària rapidesa, hauria 
sigut preferible comptar amb un consens més ampli, un 
consens al que no ha ajudat ni la urgència ni la proximi-
tat electoral.

La reforma de l’article 135 de la Constitució recull com-
promisos ja adquirits que caldrà concretar posteriorment 
en una llei orgànica i a través de la corresponent legisla-
ció del Parlament de Catalunya. Una reforma que s’apli-
carà l’any 2020, amb una revisió prèvia dels objectius els 
anys 2015 i 2018.

La reforma incorpora a la Constitució espanyola el prin-
cipi d’estabilitat pressupostària en virtut del qual l’Estat i 
les comunitats autònomes no poden superar els límits de 
dèficit estructural i d’endeutament establerts per la Unió 
Europea. Aquests límits no s’apliquen en cas de catàs-
trofes naturals, recessió econòmica o situacions d’emer-
gència extraordinària que escapin al control de l’Estat i 
perjudiquin considerablement la situació financera així 
com la sostenibilitat econòmica o social de l’Estat.

L’estabilitat pressupostària és una condició necessària 
per garantir, a mig i llarg termini, un creixement eco-
nòmic sostingut. Els desequilibris permanents, amb dè-
ficits estructurals i deutes acumulats que esdevenen im-
pagables, destrossen les perspectives de creixement i la 
confiança dels actors econòmics.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya manifesta que: 

1. Dóna suport a la reforma de l’article 135 de la Consti-
tució espanyola que recull el principi d’estabilitat pressu-
postària en plena consonància amb l’article 214 de l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya.

2. La llei orgànica que desenvolupi la reforma de l’arti-
cle 135 de la Constitució Espanyola haurà de respectar 
l’autonomia financera de la Generalitat de Catalunya i 

Propostes de resolució

Proposta de resolució núm. 1

El Parlament de Catalunya manifesta de forma solemne 
el seu desacord amb el nou redactat de l’article 135 de la 
Constitució, aprovat per les Corts espanyoles.

Proposta de resolució núm. 2

El Parlament de Catalunya constata que la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i l’acord de les Corts espanyoles de modifi-
car la Constitució sense la participació de diverses for-
ces polítiques que la varen votar, suposa una ruptura del 
pacte constitucional de 1978 i obre una nova etapa en les 
relacions entre Catalunya i Espanya.

Proposta de resolució núm. 3

El Parlament de Catalunya lamenta que els grups majori-
taris al Congrés dels Diputats i el Senat hagin decidit no 
utilitzar la possibilitat de convocar un referèndum sobre 
la reforma constitucional previst en l’article 167.3 de la 
mateixa Constitució, evitant així el pronunciament de la 
ciutadania sobre un tema de gran importància política i 
desaprofitant la ocasió d’utilitzar les possibilitats de par-
ticipació democràtica que diversos moviments socials i 
molts sectors de la societat estan reclamant.

Proposta de resolució núm. 4

El Parlament de Catalunya constata que la recent refor-
ma de la Constitució, lluny de limitar-se a una modifi-
cació menor que justificaria la utilització de l’article 167 
de la Constitució, suposa una reforma que pot afectar al 
Títol preliminar i als drets i deures fonamentals inclosos 
al Títol primer, circumstància que hagués fet necessària 
la utilització dels mecanismes previstos en l’article 168 
de la mateixa Constitució.

Proposta de resolució núm. 5

El Parlament de Catalunya constata que la recent refor-
ma de la Constitució suposa una reducció de la capaci-
tat d’autogovern de Catalunya i expressa el seu rebuig a 
aquesta modificació unilateral per part de l’Estat de les 
competències de la Generalitat, que sembla respondre a 
una voluntat re centralitzadora evident.

Proposta de resolució núm. 6

El Parlament de Catalunya es pronuncia en contra de 
la fixació d’un límit rígid en el dèficit de la Generalitat 
de Catalunya i dels ajuntaments catalans, entenent que 
s’opta per un model de política econòmica que consolida 
les retallades en l’estat de benestar, en detriment d’altres 
opcions que posen en primer pla la lluita contra l’atur, 
l’increment de la pressió fiscal sobre els sectors més po-
derosos de la societat, l’actuació decidida contra el frau 
fiscal, i el manteniment de l’estat de Benestar.

Proposta de resolució núm. 7

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a promoure una consulta popular que permeti a la 
ciutadania pronunciar-se sobre la política fiscal i la po-
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que no pugui gastar més del que ingressa tot generant si-
tuacions de dèficit insostenibles i amb caràcter il·limitat.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP del PPC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 20547)

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 132 i 133 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent proposta de resolució subsegüent al Debat ge-
neral sobre la reforma de l’article 135 de la Constitució 
espanyola (tram. 255-00002/09).

Proposta de resolució

Aquest mes de setembre les Corts espanyoles van apro-
var la Proposició de Reforma de l’article 135 de la Cons-
titució Espanyola per introduir-hi un principi d’estabili-
tat pressupostària.

Aquest nou article 135 estableix, entre d’altres qüestions, 
que el límit de deute tant de l’Estat com de les Comuni-
tats Autònomes estarà fixat per una Llei Orgànica apro-
vada a les cambres de representació espanyoles. Això 
significa que seran les Corts Generals i no el Parlament 
les que tindran l’autoritat per decidir quin és el límit de 
dèficit per a Catalunya.

D’altra banda aquesta reforma també dictamina que els 
Governs estatals i autonòmics, i per tant també la Gene-
ralitat de Catalunya, no podran emetre deute si no obte-
nen per llei l’autorització corresponent, obligant d’aques-
ta manera el Govern català a haver de demanar permís al 
Congrés dels Diputats i al Senat per a poder endeutar-se 
o contraure crèdit.

Aquesta modificació de la Constitució tindrà, també, 
efectes sobre les finances municipals ja que l’article 
135.2 especifica que les Entitats Locals hauran de pre-
sentar equilibri pressupostari.

Davant d’aquesta reforma el Parlament de Catalunya: 

1. Mostra la seva disconformitat amb una reforma feta 
mitjançant un procediment d’extrema urgència sense 
motius degudament justificats i sense el diàleg ni el debat 
que una reforma d’aquestes característiques requereix.

2. Qüestiona de fons l’anomenat Pacte Constitucional ja 
que s’ha fet sense un consens ampli entre les forces po-
lítiques representades a la cambra, algunes de les quals 
han tingut un paper fonamental en tot el procés Constitu-
cional des dels seus inicis.

3. Denuncia que la reforma acordada agreuja alguna de 
les problemàtiques importants que pateix Catalunya com 
és el cas del continuat i creixent dèficit fiscal o de l’infra-
finançament municipal.

4. Expressa el seu rebuig a una reforma que escapça les 
competències i vulnera l’autonomia financera de Catalu-

la totalitat de competències que a aquesta li atribueix la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 20545)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa l’article 134 del Reglament del Parlament, 
en relació als articles 132 i 133 del Reglament esmen-
tat, presenta la següent proposta de resolució subsegüent 
al Debat general sobre la reforma de l’article 135 de 
la Constitució espanyola (N. T. 255-00001/09 i 255-
00002/09).

Proposta de resolució única

En relació a la recent reforma de l’article 135 de la Cons-
titució espanyola de 1.978, aprovada per les Corts Ge-
nerals de conformitat amb el procediment establert, el 
Parlament de Catalunya: 

1) Manifesta que l’esmentada reforma és del tot neces-
sària, en introduir en la Carta magna la màxima garan-
tia jurídica en pro de l’estabilitat de les finances de les 
Administracions públiques; en dotar al legislador dels 
instruments adients per adoptar les mesures necessàries 
per encarar una sortida eficaç de l’actual situació de crisi 
econòmica i reprendre la senda de la reactivació econò-
mica i el creixement, i garantir l’estat del benestar.

2) Considera que el text resultant de la reforma de l’arti-
cle 135 dona ple compliment a les exigències que, en el sí 
de la Unió Europea i en especial en el marc dels acords 
i les decisions preses pels Estats membres de la Zona 
euro, reclamen unes finances públiques sanejades, uns 
mecanismes nítids de control i limitació de la despesa 
pública i l’endeutament i un escenari i calendari viable 
respecte la determinació del dèficit estructural.

3) Considera que la reforma de l’article 135 ha estat as-
solida amb el màxim consens de les Corts Generals, tot 
respectant escrupolosament el procediment establert en 
l’article 167 del text constitucional, en el que la totali-
tat dels grups polítics amb representació parlamentària 
han pogut evidenciar les seves posicions al respecte i 
defensar-les amb plena llibertat i exercint els mecanis-
mes legals i reglamentaris per defensar la seva posició 
al respecte.

4) I, finalment, ressalta que la reforma de l’article 135 es 
respectuosa amb el marc competencial establert per la 
mateixa Carta magna i l’Estatut d’Autonomia de Catalu-
nya, i en conseqüència garanteix i respecte l’autonomia 
financera de la Generalitat de Catalunya i l’autogovern, 
en garantir que la Generalitat en el marc de l’Estatut 
d’Autonomia pugui dotar-se dels instruments necessaris 
per fer efectius els principis d’estabilitat pressupostària i 
equilibri i sanejament de les finances públiques, és a dir 
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Proposta de resolució núm. 1 

De rebuig a la reforma de l’article 135 de la 
Constitució Espanyola

Aquest mes de setembre les Corts espanyoles van apro-
var la Proposició de Reforma de l’Article 135 de la Cons-
titució Espanyola.

Davant d’aquesta reforma el Parlament de Catalunya: 

1. Mostra la seva disconformitat amb una reforma feta 
mitjançant un procediment d’extrema urgència sense 
motius degudament justificats i sense el diàleg ni el debat 
que una reforma d’aquestes característiques requereix.

2. Qüestiona de fons l’anomenat Pacte Constitucional ja 
que s’ha fet sense un consens ampli entre les forces po-
lítiques representades a la cambra, algunes de les quals 
han tingut un paper fonamental en tot el procés Constitu-
cional des dels seus inicis.

3. Denuncia que la reforma acordada agreuja alguna de 
les problemàtiques importants que pateix Catalunya com 
és el cas del continuat i creixent dèficit fiscal o de l’infra-
finançament municipal.

4. Expressa el seu rebuig a una reforma que escapça les 
competències i vulnera l’autonomia financera de Catalu-
nya tant pel que fa a l’establiment del límit de dèficit com 
pel que fa a la capacitat d’endeutament.

5. Lamenta que aquesta reforma s’hagi aprovat sense comp-
tar amb l’aprovació dels ciutadans a través de referèndum.

6. Recolza fermament la capacitat de Catalunya per a 
establir objectius propis en matèria d’estabilitat pressu-
postària.

7. Constata que aquest procés de reforma amaga un pacte 
entre els dos grans partits estatals que té com a finalitat 
recentralitzar la política econòmica espanyola i limitar 
l’autonomia financera de la resta d’administracions.

Proposta de resolució núm. 2 

Les reformes constitucionals que el 
Parlament considera més necessàries

El Parlament de Catalunya manifesta que la reforma 
constitucional necessària hauria d’haver abordat altres 
aspectes molt més importants i rellevants, com els que 
segueixen: 

1. La reforma de l’article 1.2 indicant que la sobirania 
resideix en els diferents pobles de les diferents nacions 
de l’Estat espanyol.

2. La reforma de l’article 2 de la CE reconeixent l’exis-
tència de nacions i regions a l’Estat espanyol, amb dret 
a l’autogovern.

3. La reforma de l’article 3 a fi de reconèixer l’oficialitat 
del català, l’èuscara i el gallec en un mateix nivell en 
els territoris on són llengües pròpies que el que tingui el 
castellà en els territoris on n’és llengua pròpia.

4. Afegir una nova disposició addicional que reconegui 
per a Catalunya, com a nació, té el dret a l’exercici de 
l’autodeterminació. Aquest dret resideix en la potestat 

nya tant pel que fa a l’establiment del límit de dèficit com 
pel que fa a la capacitat d’endeutament.

5. Lamenta que aquesta reforma s’hagi aprovat sense 
comptar amb l’aprovació dels ciutadans a través de re-
ferèndum.

6. Recolza fermament la capacitat de Catalunya per es-
tablir els objectius propis en matèria d’estabilitat pres-
supostària.

7. Constata que aquest procés de reforma amaga un pacte 
entre els dos grans partits estatals que té com a finalitat 
recentralitzar la política econòmica espanyola i limitar 
l’autonomia financera de la resta d’administracions.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Propostes de resolució presentades pel Subgrup Par-
lamentari de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (reg. 
20549)

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Supgrupo Parlamenta-
rio de Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 133 y 134 del Reglamento de la Cámara, pre-
senta las siguientes propuestas de resolución subsiguien-
tes al Debate general sobre la reforma del artículo 135 de 
la Constitución española (tram. 255-00002/09).

Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya:

1. Lamenta la aprobación precipitada, y por el trámite 
de «lectura única», de la reforma del artículo 135 de la 
Constitución Española, y que ésta no haya sido someti-
da a referéndum para ser sancionada por los ciudadanos 
españoles.

2. Declara la necesidad y conveniencia de que Cataluña 
tenga el mismo techo de déficit que el conjunto de comu-
nidades autónomas. Por tanto, cualquier ley aprobada en 
este Parlament deberá respetar los límites establecidos 
en la Ley Orgánica de desarrollo de esta reforma, cum-
pliendo así con el principio de lealtad institucional.

Palau del Parlament, a 29 de septiembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz SP C’s

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 20551)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents propostes de resolució 
subsegüents al Debat general sobre la reforma de l’article 
135 de la Constitució espanyola (tram. 255-00002/09).
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Debat sobre l’orientació política general del 
Govern
Tram. 255-00003/09

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 20438, 20441, 20443, 20444, 20445, 20446, 
20449, 20450, 20451 i 20453, 20442, 20448  
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2011

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 20438)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del 
Parlament, presenta les següents propostes de resolució 
subsegüents al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució número 1

Sobre la lleialtat institucional envers el món 
local

Els ajuntaments van ser els primers a notar la crisi eco-
nòmica pel que fa a la davallada d’ingressos i perquè són 
la primera porta oberta a la ciutadania i coneixedors de 
proximitat de les seves inquietuds, i també la primera 
administració a començar a aplicar mesures d’estalvi.

En els darrers mesos el Govern de la Generalitat ha dut a 
terme un seguit d’actuacions pel que fa al retard del pa-
gament dels ajuts als ajuntaments, la rebaixa de les apor-
tacions per a les escoles bressol i les escoles de música 
municipals un cop els ajuntaments ja havien aprovat els 
corresponents preus públics d’aquests serveis i per a les 
beques de transport i menjador, la gestió del PIRMI o 
els consultoris locals i centres de primària de salut amb 
manca de lleialtat institucional i de transparència envers 
els governs locals.

Pel que fa a les finances municipals, tot i ser una com-
petència estatal, cal que els ajuntaments comptin amb el 
suport de la Generalitat, en definitiva tant Generalitat 
com governs locals són víctimes de l’espoli fiscal que es-
tem patint com a país.

L’asfíxia financera que viuen els ajuntaments per la manca 
d’un finançament local just es veu agreujat per la mala pre-
visió de l’estat en la bestreta que entrega als ajuntaments 
en concepte de Participació en els Ingressos de l’Estat 
(PIE). En aquests moments el Ministeri d’Hisenda està 
reclamant als ajuntaments la devolució d’una part dels in-
gressos que aquests van rebre en concepte de bestreta de 
la seva participació en els tributs de l’Estat dels anys 2008 
i 2009. Els ajuntaments van destinar els imports rebuts a 
la prestació de serveis bàsics, serveis que en molts casos 
no són competència de l’administració local, els coneguts 
com a serveis impropis, i que segons estudis recents po-
dria arribar al 30% de la despesa dels ajuntaments.

dels seus ciutadans i ciutadanes per a decidir lliurement i 
democràtica el seu estatus polític, econòmic, social i cul-
tural, bé dotant-se d’un marc estatal propi o compartint, 
en tot cas o en part, la seva sobirania amb d’altres pobles.

Proposta de resolució núm. 3 

Sobre la responsabilitat financera de les 
administracions públiques

El Parlament de Catalunya manifesta que és necessari i 
positiu disposar d’un marc normatiu que fomenti la res-
ponsabilitat financera de les diferents administracions 
públiques.

En aquest sentit, l’Estat espanyol hauria de prendre nota 
que en la majoria dels països amb diferents nivells de 
descentralització política el finançament d’aquest es pro-
dueix mitjançant la descentralització dels ingressos. El 
finançament d’aquests nivells mitjançant el càlcul de la 
necessitat de despesa estimada és més l’excepció que no 
pas la norma.

Una reforma constitucional que volgués fomentar la res-
ponsabilitat financera de les diferents administracions 
públiques hauria d’incloure la descentralització dels 
ingressos, la seva normativa reguladora i la seva gestió, 
dins un marc d’harmonització fiscal d’àmbit comunitari.

Proposta de resolució núm 4 

De rebuig a les decisions de les institucions de 
l’Estat amb la voluntat recentralitzadora

El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a les 
darreres decisions de les institucions de l’Estat que ex-
pressen l’exclusió de la voluntat del poble de Catalunya 
del marc constitucional espanyol.

La sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Esta-
tut d’Autonomia, que modifica el text legal aprovat en 
referèndum i en força una interpretació absolutament 
restrictiva suposa l’inici d’un període de conflictivitat 
institucional que posa en risc el benestar, la cohesió so-
cial, el progrés econòmic i el futur de la llengua i cultura 
catalanes.

La reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola, 
que ha estat pactada pels dos grans partits d’àmbit esta-
tal sense tenir en compte l’opinió de les institucions de 
Catalunya i de bona part dels representants electes cata-
lanistes presents a les Corts Generals, confirma aquesta 
involució per part de les màximes institucions de l’Estat 
espanyol.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC
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rats a Catalunya i que es gestionin a través de l’Agencia 
Tributària de Catalunya.

d) La plena capacitat normativa sobre tots els tributs ge-
nerats a Catalunya dins del marc d’harmonització fiscal 
comunitària.

e) Establiment de la quota a lliurar a l’Estat com a part 
alíquota del cost de les competències o serveis comuns 
que exerceix l’Estat que li són propis, revisable quin-
quennalment i que s’acordarà en el marc de la Comissió 
Bilateral Estat-Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Constituir, en el termini màxim d’un mes des de 
l’aprovació de les conclusions de la Comissió d’estudi, un 
grup de treball per avaluar i proposar la base del càlcul 
per establir la quota a lliurar a l’Estat. Els resultats es 
posaran a disposició dels grups parlamentaris.

b) Aconseguir la implicació activa de tots els sectors po-
lítics, econòmics i socials de Catalunya al voltant de les 
bases del model de finançament aprovades pel Parlament 
d’acord amb el Govern.

c) Impulsar accions informatives a la ciutadania i els 
agents econòmics i socials sobre la proposta aprovada 
pel Parlament d’acord amb el Govern de nou model de 
relació econòmica de Catalunya amb l’Estat.

d) Presentar, en un termini de 3 mesos, un projecte de 
llei que reguli els instruments de consulta popular de 
caràcter no referendari, amb l’objectiu, entre d’altres, 
de poder donar suport legislatiu a un procés de ratifica-
ció ciutadana de la proposta de pacte fiscal detallat en 
l’apartat 1 que Catalunya plantegi a l’Estat.

Proposta de resolució número 3

Sobre la sobirania de Catalunya

En els darrers anys la voluntat de constituir Catalunya 
en estat independent ha anar generant un consens cada 
vegada més gran en la ciutadania catalana. El procés de 
reforma estatutària, la sentència sobre l’Estatut per part 
del Tribunal Constitucional, la permanència d’un dèficit 
fiscal que limita les possibilitats de benestar i progrés 
econòmic i la constant conflictivitat institucional impul-
sada per institucions i agents polítics de l’Estat espanyol 
contra les decisions del Parlament de Catalunya confir-
men que la permanència de Catalunya dins de l’Estat 
espanyol només és possible si el poble català renuncia a 
desenvolupar-se de manera completa. L’alternativa a la 
constitució en estat independent és avui el manteniment 
en una autonomia cada cop més migrada i laminada per 
decisions de les institucions de l’Estat espanyol, amb el 
risc que suposa pel benestar, la cohesió social, el progrés 
econòmic i la llengua i cultura catalanes i, sobretot, amb 
la limitació de la voluntat del poble català de construir el 
seu futur lliurement.

Per aquestes raons, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent

Per la qual cosa el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern de la Generalitat a: 

1. Donar suport tècnic i econòmic als governs locals de 
Catalunya (ajuntaments i administracions supralocals) 
que decideixin iniciar els tràmits de requeriment contra 
l’Estat per al no retorn de la bestreta per la Participació 
en els Ingressos de l’Estat de 2009 o bé aquells que sol-
licitin la condonació del deute.

2. Aplicar el principi de lleialtat institucional en les se-
ves relacions amb el món local prenent el compromís de 
comunicar als ajuntaments de Catalunya la informació 
d’aquelles mesures que el Govern pensa aplicar que tin-
guin afectació en el món local de manera prèvia a la seva 
aplicació i de negociar-les prèviament a la seva aplicació.

3. Complir els compromisos de la moció 19/IX sobre la 
liquiditat i el finançament dels ens locals, especialment 
el de presentar abans del maig de 2012 un projecte de 
Llei de Governs Locals i paral·lelament un projecte de 
Llei de les Hisendes Locals catalanes que estableixi els 
principis del sistema tributari local, el Fons de Coopera-
ció Local de Catalunya i els criteris per al repartiment de 
la participació local en els ingressos de l’estat, amb l’ob-
jectiu de garantir la suficiència financera dels ens locals.

4. Abonar als ens locals, abans de finalitzar l’any 2011, 
les subvencions concedides pels diferents departaments 
del Govern de la Generalitat i que resten pendents de co-
brar per part dels ajuntaments.

5. Facilitar una nova línia de crèdit directe en condicions 
preferents dirigida als ens locals per facilitar que dispo-
sin de liquiditat en un període relativament curt de temps 
per fer front al pagament de deutes confirmats i impagats 
a empreses i autònoms, els imports concedits de la qual 
no han de computar als efectes de càlcul de l’endeuta-
ment a curt termini dels ens locals.

Proposta de resolució número 2

Sobre el nou model de finançament 
basat en el concert econòmic 

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’ar-
ribar a un pacte fiscal per a Catalunya fora del sistema de 
règim comú i de la negociació multilateral, per això es 
compromet a treballar perquè les conclusions de la Co-
missió d’Estudi d’un nou model de finançament basat en 
el concert econòmic es fonamentin en la necessitats d’es-
tablir un sistema de finançament per a Catalunya amb les 
característiques següents: 

a) Una relació bilateral entre la Generalitat de Catalunya 
i l’Estat.

b) L’establiment d’un sistema tributari integral propi per 
a Catalunya que determini les disposicions tributàries 
com les normes generals, de gestió i de procediment i 
normes específiques per a cada tribut, les relacions fi-
nanceres entre Catalunya i l’Estat i els òrgans de super-
visió del concert econòmic.

c) L’assumpció efectiva per part de la Generalitat de Ca-
talunya de les competències en exacció, recaptació, ges-
tió, liquidació, inspecció i revisió de tots el tributs gene-
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Proposta de resolució número 5

Per una fiscalitat justa, responsable 
i progressiva

El Parlament de Catalunya constata que, davant la crisi 
econòmica i financera d’abast mundial que afecta Cata-
lunya, cal adoptar una nova política econòmica que asse-
guri la sostenibilitat de les finances públiques, el caràc-
ter redistributiu de la fiscalitat, el manteniment de l’Estat 
del Benestar i la generació de polítiques per al foment de 
la recuperació i el creixement econòmic.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern a impulsar, amb la màxima urgència, l’aprovació 
d’un conjunt de mesures legislatives en l’àmbit tributari 
per una sortida solidària de la crisi, que ha d’incloure, 
com a mínim: 

1. L’establiment d’una taxa impositiva sobre les grans 
fortunes, amb l’objectiu de restituir el caràcter progres-
siu del nostre sistema fiscal.

2. Fer les gestions necessàries perquè qualsevol nova fi-
gura impositiva que estableixi el Govern de l’Estat per 
gravar les grans fortunes sigui cedida al 100% a la Ge-
neralitat.

3. L’establiment d’un impost sobre els dipòsits en entitats 
de crèdit, amb l’objectiu de crear un fons d’ordenació hi-
potecària a Catalunya que permeti el rescat financer de 
les famílies amb risc de desnonaments.

4. La recuperació del caràcter progressiu del tram auto-
nòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físi-
ques, tant pel que fa a la tarifa com pel que fa a les de-
duccions i bonificacions.

5. La recuperació de la regulació de l’Impost de Suc-
cessions i Donacions continguda en la llei 19/2010, amb 
l’objectiu de gravar la riquesa de forma proporcional i 
obtenir recursos complementaris per a les finances de la 
Generalitat.

6. La presentació al Parlament d’una proposta de mo-
dificació del sistema fiscal per a ser presentada davant 
el Congrés de Diputats, que inclogui la fi dels privilegis 
fiscals per a les Societats d’Inversió de Capital Variable 
(SICAV).

7. La presentació al Parlament d’una proposta de modi-
ficació de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físi-
ques, per a ser presentada davant el Congrés de Diputats, 
per tal d’igualar la tributació de les rendes de capital i 
els guanys patrimonials de manera progressiva, equipa-
rant-les a la regulació de les rendes del treball.

Proposta de resolució número 6

Per a la defensa del sistema català de caixes

Els canvis en la normativa bancària aprovats pel govern 
espanyol que comporten un augment de les exigències 
de capital bàsic per a les entitat de crèdit ha situat a una 
majoria de les caixes d’estalvis catalanes en la necessitat 
d’afrontar processos de fusió i bancarització per guanyar 
dimensió i assolir els requisits de capital requerits.

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a 
les darreres decisions de les institucions de l’Estat que 
expressen l’exclusió de la voluntat del poble de Catalu-
nya del marc constitucional espanyol. La sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia, que 
modifica el text legal aprovat en referèndum i en força 
una interpretació absolutament restrictiva suposa l’inici 
d’un període de conflictivitat institucional que posa en 
risc el benestar, la cohesió social, el progrés econòmic 
i el futur de la llengua i cultura catalanes. La reforma 
de l’article 135 de la Constitució Espanyola, que ha estat 
pactada pels dos grans partits d’àmbit estatal sense tenir 
en compte l’opinió de les institucions de Catalunya i de 
bona part dels representants electes catalanistes presents 
a les Corts Generals, confirma aquesta involució per part 
de les màximes institucions de l’Estat espanyol.

2. El Parlament de Catalunya constata que la llibertat i 
les aspiracions d’autogovern de Catalunya no tenen ca-
buda en el marc constitucional espanyol, si no és renun-
ciant-hi. El camí cap a l’autogovern en el marc de l’Es-
tat espanyol ha arribat a la seva fi, i malgrat els avenços 
aconseguits en els darrers trenta anys d’autonomia, per 
garantir-nos un millor projecte de futur col·lectiu al ser-
vei de les catalanes i els catalans és irrenunciable plan-
tejar-se l’exercici del dret a l’autodeterminació com un 
objectiu possible, real i necessari.

3. El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat 
d’iniciar un procés democràtic per tal que aquest nou ho-
ritzó sigui sotmès a decisió lliure i voluntària del conjunt 
del poble de Catalunya. En aquest sentit, el Parlament 
acordarà i pactarà el full de ruta, el procediment, la con-
vocatòria i el règim d’un referèndum d’acord amb els es-
tàndards internacionals.

Proposta de resolució número 4

Sobre el desplegament de les vegueries

L’organització de Catalunya en vegueries suposa cre-
ar una organització territorial pròpia i suprimir les di-
putacions provincials a Catalunya, no pas crear més 
burocràcia. Aprovant la Llei de Vegueries la legislatu-
ra passada es va fer un pas endavant per racionalitzar 
l’administració i organitzar els serveis públics en el ter-
ritori apropant-los a les realitats territorials i humanes, 
per millorar i aprofundir l’equilibri que necessita el país 
descentralitzant i «autocentrant» la presa de decisions i 
contribuir a la competitivitat de les regions naturals.

Cal que el Govern aprofiti l’oportunitat ara que la feina 
està mig feta per apostar pels territoris i la descentralit-
zació en detriment de les quatre diputacions, per assumir 
una legislació aprovada que ha estat reclamada històri-
cament pel catalanisme i no defugir la responsabilitat 
de negociar amb Madrid les modificacions necessàries. 
Sense desplegament de la Llei no hi ha ni consells de 
vegueries ni vegueries reals.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern a 
presentar al Parlament de manera immediata els projec-
tes llei de reforma de les lleis orgàniques estatals precep-
tives per desenvolupar la Llei de vegueries.
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revisant el catàleg de prestacions buscant el més adequat 
a les necessitats actuals i millorar les condicions de tre-
ball dels i les professionals. Una sanitat pública que ha 
de tenir el suport d’un finançament just i suficient, realis-
ta amb les característiques i volum de població actuals.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 

1. Comptar amb tots els agents implicats a l’hora de pro-
moure els canvis que siguin necessaris per millorar l’efi-
ciència del sistema, sense que aquests canvis comportin 
en cap cas la pèrdua de qualitat assistencial en l’àmbit 
de la salut.

2. Complir la Moció 24/IX sobre la sostenibilitat i la 
qualitat assistencial del sistema sanitari, de manera que 
en quatre mesos s’hagi dut a terme el debat necessari 
amb tots els agents implicats per garantir el Pacte Naci-
onal per la Salut.

3. Plantejar urgentment el full de ruta per establir com 
a prioritat quan millorin els ingressos de la Generalitat 
la millora i restabliment dels estàndards de qualitat de 
l’atenció primària i hospitalària de salut.

4. Aplicar tots els projectes de millora dels hospitals de l’ICS 
que hi havia previstos d’una forma immediata, tot comptant 
amb tots els agents implicats i les seves necessitats.

5. Restablir progressivament i de manera eficient els ser-
veis d’atenció primària que s’han reduït, ja que esdeve-
nen peces clau per a l’eficiència i la garantia dels serveis 
de salut per a la població de tot el territori i per a un re-
partiment adequat de l’atenció assistencial respecte dels 
serveis hospitalaris.

6. Garantir que el marc de reordenació dels serveis es-
pecialitzats en salut no comporti l’abandonament d’un 
model de proximitat que s’ha demostrat eficaç i eficient.

7. Reduir els terminis d’espera per accedir a les consultes 
dels metges especialistes i garantir la programació de vi-
sites preferents i urgents.

8. Garantir en l’àmbit de la salut mental l’increment pla-
nificat de places públiques d’atenció diürna i residencial 
que puguin donar assistència a les persones afectades 
que ho necessitin.

9. Establir com a prioritat en la negociació amb l’Estat el 
traspàs dels recursos necessaris per compensar el dèficit 
històric que pateix Catalunya en matèria de finançament 
sanitari.

Proposta de resolució número 8

Sobre educació i lleialtat institucional 
en matèria educativa

En un context de profunda crisi econòmica com l’actual, 
cal oferir una educació de qualitat per a tota la ciutadania 
que garanteixi l’equitat social i territorial i l’excel·lència 
educatives com a fonaments de la cohesió social i del 
progrés individual i col·lectiu. Així com també assegurar 
la participació de la comunitat educativa i del conjunt 
de la societat en el desplegament i l’aplicació de la Llei 
d’educació de Catalunya.

En els casos en què l’obtenció de capital per assolir el 
mínim requerit no s’ha pogut realitzar mitjançant el 
mercat de capitals, el Fons de Reestructuració Ordena-
da Bancària (FROB), depenent del govern espanyol, ha 
anunciat l’entrada en el capital dels bancs que realitzen 
el negoci financer de les caixes d’estalvi, amb la conse-
qüent estatalització d’entitats de crèdit catalanes, amb 
els riscos que suposa per al sistema financer català.

Per tot allò exposat, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a: 

1. Prendre una posició activa per què el procés de refor-
ma del sistema de caixes d’estalvi permeti el retorn de la 
confiança dels mercats financers i asseguri, a curt termi-
ni, la normalització de l’accés al crèdit per a les famílies 
i petites i mitjanes empreses

2. Vetllar perquè les competències de la Generalitat de 
Catalunya no quedin afectades per l’aprovació de la nova 
regulació sobre les caixes d’estalvi i les exigències míni-
mes de core capital, i en cas contrari, recórrer al Tribunal 
Constitucional en defensa de l’autogovern de Catalunya.

3. Presentar davant el Parlament, en el termini d’un mes, 
una proposta normativa de regulació de les fundacions 
de caràcter especial previstes al Decret Llei 5/2010, del 
Parlament de Catalunya, per tal de dotar d’un marc ju-
rídic específic, detallat i concret la possible conversió de 
caixes d’estalvi en fundacions.

4. Portar a terme les actuacions necessàries per tal de ga-
rantir la continuïtat de les finalitats socials fundacionals, 
particularment, la continuïtat de l’obra social de les cai-
xes d’estalvi, de manera especial d’aquelles que tinguin 
el seu domicili social a Catalunya.

Proposta de resolució número 7

Sobre la sostenibilitat i la qualitat 
assistencial del sistema sanitari

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

Les retallades pressupostàries dutes a terme amenacen 
d’afectar el sistema sanitari i posen en dubte l’assoliment 
d’aquest objectiu i la consolidació de l’excel·lència en els 
aspectes en què el sistema ja excel·leix. El sistema neces-
sita poder funcionar amb estabilitat per garantir el siste-
ma públic i de qualitat que la ciutadania mereix i assolir 
l’excel·lència en el seu conjunt i que es pactin àmpliament 
les reformes estructurals necessàries dirigides a les cau-
ses que generen ineficiència per garantir-ne la qualitat i 
la sostenibilitat.

Cal avançar en un pacte de país per a un nou model sa-
nitari català de qualitat, equitat i eficiència, que generi 
riquesa i cohesioni l’actual societat del benestar i que 
fomenti la seva sostenibilitat, evitant ineficiències, racio-
nalitzant la seva accessibilitat, no limitant-la, preservant 
la seva equitat. Una sanitat pública que impulsi la cores-
ponsabilització individual com a un mecanisme d’ajuda 
per la pervivència del model, racionalitzant la demanda, 
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tament amb la comunitat educativa i el Parlament de Ca-
talunya durant el curs 2011-2012 l’impacte de l’aplicació 
de la sisena hora en la millora del nivell de l’aprenentatge 
de l’alumnat i l’impacte que tindria la seva supressió, com 
també altres millores que calgui dur a terme.

f) Acordar un calendari i un pla progressiu d’execució per 
establir en un termini no superior a sis cursos la igualtat 
horària i la gratuïtat de la sisena hora per a tot l’alumnat 
de la primària sostinguda amb fons públics i fer efectiva 
la igualtat d’implicació de tots els centres sostinguts amb 
fons públics pel que fa a l’escolarització de l’alumnat 
amb necessitats educatives especials (NEE).

g) Fixar el mòdul per plaça d’escola bressol municipal per 
al curs 2011-2012 en 1.600 euros  tal com s’ha parlat amb les 
associacions municipalistes  i acordar conjuntament amb el 
món local nous criteris de gestió sostenible per al curs 2012-
2013 amb temps suficient abans que els ens locals aprovin 
els preus públics d’aquests serveis i obrin la matrícula.

h) Garantir per a les escoles de música i dansa de titu-
laritat de l’administració local de Catalunya un mòdul 
mínim de 460 euros per alumne durant el curs 2011-2012 
 tal com s’ha parlat amb les associacions municipalistes  
i acordar conjuntament amb el món local nous criteris 
de gestió sostenible per al curs 2012-2013 amb temps 
suficient abans que els ens locals aprovin els preus pú-
blics d’aquests serveis i obrin la matrícula, per lleialtat 
institucional i en reconeixement de l’esforç que han fet 
històricament les administracions locals en l’establiment 
de l’oferta pública d’aquests ensenyaments davant de la 
inexistència d’oferta d’aquesta titularitat.

i) Deixar sense efecte la retroactivitat unilateral de la re-
ducció d’un 50% de la subvenció per estudiant a les esco-
les de música i dansa de titularitat de l’administració lo-
cal de Catalunya per al curs vençut 2010-2011, per tal que 
els consistoris no hagin de tornar diners del curs passat.

j) Negociar i acordar amb els ens locals les transferèn-
cies per aconseguir gradualment cobrir les necessitats 
de beques de menjador i de transport escolar per al curs 
vigent i el curs 2012-2013.

k) Modificar el Decret pel qual es regula el servei escolar 
per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en educa-
ció obligatòria, i del document Criteris que s’han seguit 
per a l’establiment de la proposta de finançament dels ser-
veis de transport i menjador escolar per al curs 2011-2012 
de manera que el criteri per poder acollir-se al servei de 
transport gratuït per part de l’alumnat no només sigui el de 
la necessitat d’escolaritzar-se en un centre de fora del seu 
municipi de residència, sinó també la distància existent 
entre el seu nucli de residència i el centre escolar. Deixar 
sense efecte la decisió de reduir l’aportació en concepte de 
transport escolar als consells comarcals afectats pel canvi 
de criteris fins que no es modifiqui el Decret.

Propostes resolució número 9

Sobre el suport a l’empresa d’indústria 
i serveis

1. Per millorar l’entorn legal i administratiu de l’activitat 
empresarial el Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

És prioritari aconseguir una educació de qualitat per 
a tothom fent del sistema educatiu un factor clau en la 
construcció de la cohesió social i en l’extensió i la conso-
lidació de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un 
projecte plurilingüe. Cal estendre la immersió lingüísti-
ca a totes les etapes educatives obligatòries i assegurar 
l’ús de la llengua catalana, especialment a la secundària, 
com a llengua vehicular de l’ensenyament.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a: 

1. El Parlament de Catalunya referma el seu compromís 
amb un model d’escola catalana en llengua i en continguts, 
que no segregui els infants i joves per raó de la seva llen-
gua familiar, i que contribueixi a la construcció d’una so-
cietat més democràtica, lliure i cohesionada, i manifesta: 

a) Que l’ensenyament a Catalunya, amb el català com a 
llengua vehicular i emprant el mètode de la immersió 
lingüística, ha de continuar essent un dels principals ac-
tius per aconseguir una societat cohesionada, en què no 
se segreguin comunitats per raons lingüístiques.

b) Que cal reforçar el model d’escola catalana i millorar-ne 
la seva qualitat, per tal de garantir un bon coneixement de 
llengües, en especial les dues oficials al final de l’escola-
rització obligatòria, i que possibiliti el lliure exercici d’ús 
del català en tots els àmbits socials, econòmics i culturals.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Presentar al Parlament un Pla de xoc per a la reducció 
del fracàs escolar durant aquest període de sessions, en 
compliment de la moció 30/IX, d’abast interdepartamen-
tal que ha d’incloure una memòria econòmica plurianual 
prevista, com també la temporalització de l’aplicació de 
les mesures previstes i indicadors d’avaluació.

b) Disposar d’un instrument que permeti tenir indicadors 
territorialitzables de progrés pel que fa a l’ús de la llen-
gua catalana als centres de primària i de secundària que 
siguin fiables i que permetin avaluar-ne l’estat real, com 
a mínim bianualment.

c) Establir els mecanismes adients per fer el seguiment 
de l’ús real i efectiu de la llengua catalana com a llen-
gua vehicular i d’aprenentatge als centres d’ensenyament 
secundari i, si s’escau, aplicar les mesures necessàries 
per garantir el compliment de la normativa i analitzar les 
causes d’incompliments per tal d’assessorar i donar su-
port a iniciatives de millora en els centres educatius, als 
equips directius i docents i a la comunitat educativa en 
general, amb la finalitat de normalitzar l’ús de la llengua 
entre l’alumnat i el professorat.

d) Establir com a prioritat quan millorin els ingressos 
de la Generalitat el restabliment dels estàndards d’ajuts a 
les famílies i els suports docents i dels serveis educatius

e) En compliment de la moció 30/IX, deixar en suspen-
sió l’aplicació de l’apartat 7 de l’acord de Govern GOV 
71/2011, de 10 de maig, pel qual s’adopten mesures ex-
cepcionals en matèria de personal docent no universitari 
depenent de la Generalitat de Catalunya durant el període 
2011-1015, que modifica l’aplicació de l’ampliació de l’ho-
rari escolar d’educació primària en una sisena hora diària 
fins que no es disposi de les conclusions d’avaluar conjun-
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d’alt valor afegit i dotar-los selectivament de capacitats 
per a l’atracció d’inversions, gestió del talent, i la transfe-
rència de tecnologia internacional.

3. Per donar suport als sectors productius estratègics el 
Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

a) Consolidar la capacitat inversora d’AVANÇSA i con-
vertir-la en l’instrument que concentri l’oferta pública 
de finançament empresarial, en les fases de llavor i de 
creixement, en empreses que es considerin estratègiques.

b) Enfortir la política de clústers en la línia dels criteris 
establerts per la Comissió Europea.

Proposta de resolució número 10

Sobre la millora de la ocupabilitat 
dels treballadors i les treballadores 
de Catalunya

El document d’anàlisi per a l’elaboració de l’Estratègia 
Catalana per a l’Ocupació subratlla, com a principal rep-
te a afrontar, la millora de la ocupabilitat de les persones 
aturades i de les persones ocupades en sectors que més 
durament pateixen la crisi.

Per tal de millorar l’ocupabilitat dels catalans i les cata-
lanes, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Presentar davant el Parlament l’estratègia catalana per 
a l’ocupació en el termini d’un mes.

2. Culminar el procés d’integració dels subsistemes de 
formació professional en el termini d’un any, abordant la 
formació professional des d’una perspectiva global com 
un sistema integrat on convisquin els tres subsistemes 
que asseguri unes ofertes suficients de formació profes-
sional i que asseguri l’eficàcia i eficiència dels recursos 
públics que s’hi dediquen.

3. Avançar cap a la correspondència de l’oferta formativa 
i l’oferta laboral reforçant el paper de les empreses en 
la implementació de la formació en l’espai «empresa» i 
millorant les eines de diagnosi de la formació de la for-
mació necessària.

4. Consolidar serveis d’orientació entesos dins d’un pro-
cés de formació al llarg de tota la vida laboral, integrant 
l’orientació en el propi sistema formatiu, creant la figura 
del tutor-orientador dins el marc d’acreditacions de com-
petències.

5. Agilitzar el desplegament del model de certificacions 
per definir amb transparència la correspondència fent-lo 
una realitat tangible pels treballadors i treballadores que 
millori el seu reconeixement via certificació i, per tant, 
la seva ocupabilitat.

6. Dotar l’Institut Català de Qualificacions Professionals 
dels instruments legals i tècnics per a poder certificar 
qualificacions professional, experiència i formació des-
plegant en el termini de 6 mesos tot el seu catàleg, tant 
el modular integral de formació professional com el de 
qualificacions professionals.

7. Potenciació dels comitès d’avaluació i seguiment. Les 
empreses, l’activitat econòmica i tecnològica sovint evo-
lucionen canvien molt més ràpidament que l’oferta for-

a) Afavorir el desenvolupament de l’activitat empresari-
al, mitjançant la reducció de la intervenció burocràtica 
i els terminis de resposta de l’Administració, i protegir 
especialment l’economia productiva, l’activitat dels em-
prenedors i de les empreses petites i mitjanes.

b) Dotar a les Oficines de Gestió Empresarial (OGE) 
dels recursos necessaris per tal que esdevinguin veri-
tables frontals amb les empreses, i que puguin liderar 
l’actuació del Govern de la Generalitat pel que fa a sim-
plificació de tràmits empresarials.

c) Generalitzar l’ús de les declaracions responsables en 
la realització de tràmits amb les administracions pú-
bliques, per tal d’estalviar als emprenedors que hagin 
d’aportar documentació innecessària.

d) Establir mecanismes que garanteixin reserva de quo-
tes de contractació pública a petites i mitjanes empreses.

e) Facilitar l’accés de les PIME als instruments públics 
de finançament, els ajuts de les administracions i els 
beneficis fiscals, mitjançant la simplificació de requeri-
ments documentals.

f) Revisar el marc legal de l’activitat d’intermediació 
financera per tal de permetre noves modalitats de con-
nexió entre petits estalviadors i les micro i petites empre-
ses, amb base territorial, refent el paper que havien jugat 
en el seu moment les caixes.

g) Promoure la creació d’un nou instrument de capital 
risc a partir dels instruments en els que participa l’ICF, 
de fundació publicoprivada, per tal de cobrir l’espai de 
foment de la capitalització i creixement d’empreses mit-
janes, amb capacitat tecnològica, d’expansió i internaci-
onalització, competitives en el seu segment de mercat i 
en àrees d’alt valor afegit.

2. Per potenciar la innovació, la internacionalització i 
productivitat del teixit industrial català el Parlament de 
Catalunya insta al Govern a: 

a) Refermar el Pacte Nacional per a la Recerca i la In-
novació (PNRI) com el full de ruta més adequat, eficaç 
i compartit per assolir l’excel·lència en aquest àmbit, i 
que es desenvolupi per mitjà de la continuïtat de l’esforç 
pressupostari per tal d’assolir gradualment l’objectiu del 
Pla de Recerca i Innovació de destinar un 2,4% del PIB a 
les polítiques de recerca i innovació l’any 2013.

b) Impulsar el desenvolupament de noves activitats em-
presarials amb un alt component de recerca i innovació 
i potenciar una àmplia base d’empreses innovadores i 
internacionalitzades, amb capacitat de transformació i 
creació de valor sostingut.

c) Reforçar, a través d’ACC1Ó, els programes d’asses-
sorament i reorientació estratègica entres les PIME ca-
talanes, com a instrument per a la creació i accés a les 
polítiques d’innovació i internacionalització.

d) Prioritzar les línies de foment de la internacionalitza-
ció de les empreses catalanes i, dintre de les línies gene-
rals, la concessió dels ajuts a les empreses internaciona-
litzades, atès que aquestes poden esdevenir les primeres 
tractores de la recuperació econòmica.

e) Completar la transformació de la xarxa dels Centres 
de Promoció de Negocis d’ACC1Ó per a prestar serveis 

Fascicle segon
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paradigmes del turisme recomanats per l’Organització 
Mundial del Turisme (OMT), com ara la creació de rutes 
temàtiques, la posada en valor del que és intangible i la 
posada en valor de la identitat i l’autenticitat.

2. Continuar amb el desplegament de la Xarxa de centres 
d’acollida turística (CAT) i donar compliment als com-
promisos pressupostaris establerts en el conveni pluria-
nual de col·laboració 2010-2013 per al manteniment i el 
funcionament dels CAT i de la Xarxa de Centres d’Aco-
llida Turística.

3. Presentar abans d’acabar l’any 2011 el programa trans-
versal que substitueix el programa PROFIT, de forma-
ció integral i a mida dels treballadors de l’hostaleria, 
el turisme i el comerç, per tal de millorar la formació 
dels professionals i el coneixement del català i incremen-
tar-ne l’ús en aquests sectors, tal com preveu la Moció 
16/IX del Parlament de Catalunya, sobre la coordinació i 
l’impuls de la política lingüística.

4. Continuar preservant el model català de comerç de 
proximitat basat en un model de municipi compacte amb 
diversitat d’usos i socialment sostenible, l’equilibri terri-
torial, la protecció dels entorns i del medi ambient urbà 
i natural i la preservació del patrimoni historicoartístic 
i del paisatge de Catalunya i que es caracteritza per les 
implantacions comercials siguin de la mida que siguin 
dins de la trama urbana consolidada, per la pluralitat de 
formats i per la capacitat de generar cohesió social.

Proposta de resolució número 12

Sobre el benestar social i família 

1. El Parlament de Catalunya denuncia el canvi en el model 
de gestió de la renda mínima d’inserció, lamenta els perju-
dicis causats als i les perceptores i insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar, en el termini màxim de tres mesos, un 
pla de modificació de la RMI consensuat amb els agents so-
cials i els partits polítics amb representació parlamentària.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Presentar, d’acord amb la proposta de resolució apro-
vada per la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
el passat 20 de setembre (250-00396/09) i en el termini 
màxim de dos mesos, un pla de treball en què s’incloguin 
els terminis, els agents i els objectius del Pacte Nacional 
per a la Inclusió Social i l’Eradicació de la Pobresa.

b) Desplegar la Llei 18/2003 de suport a les famílies en 
reconeixement del paper de les famílies en la societat ca-
talana, especialment en l’actual context de crisi econò-
mica, i a presentar, en el termini màxim de dos mesos, 
un pla en el que es prevegi l’increment progressiu i calen-
daritzat dels ajuts per a les famílies amb infants a càrrec, 
tant des del punt de vista de la quantitat de la prestació 
econòmica com dels anys durant els quals es té dret a 
percebre’ls. Aquest pla abastarà els propers tres anys.

c) Incrementar o, com a mínim, mantenir en el projec-
te de llei de pressupostos per al 2012, les ajudes a les 
entitats del Tercer Sector Social, i millorar-ne la gestió 
i garantir-ne, a través dels convenis plurianuals, la con-
tinuïtat.

mativa, pel que l’actualització i vigència del catàleg de 
qualificacions és un punt crític.

8. Potenciació de desenvolupament de formació modu-
lar, basada en l’adquisició d’unitats de competència, per 
tal d’afavorir la certificació professional.

9. Incentivar la certificació de l’experiència professional 
amb incentius de caràcter econòmic i laboral, com ara la 
incorporació als convenis col·lectius de la formació con-
tinuada.

10. Potenciar un model de formació ocupacional i conti-
nua basat en contractes programes plurianuals, no basat 
en convocatòries anuals sinó en convenis plurianuals.

11. Potenciar un model de formació continua flexible que 
permeti la mobilitat intersectorial i territorials.

12. Foment de l’aprenentatge en pràctiques, de la for-
mació en el lloc de treball, per a l’adquisició de noves 
competències.

13. Establir un perfil d’expert en formació professional 
i proporcionar mitjans perquè aquests experts comptin 
amb una formació continua, amb una actualització cons-
tant de les seves competències tècniques, personals, in-
terpersonals i pedagògiques.

14. Establir sistemes d’avaluació continuada sobre l’im-
pacte de la formació contínua

15. Incentivar la contractació d’ocupació per part de les 
petites i mitjanes empreses i els autònoms mitjançant la 
bonificació de les cotitzacions a la Seguretat Social.

16. Impulsar un pla de rescat per als autònoms amb in-
centius per al manteniment de l’activitat, amb mesures 
de protecció contra el cessament de l’activitat i ajuts per 
reorientar les activitats professionals.

17. Evitar que en cap mes de l’any no hi hagi oferta de 
formació ocupacional com ha passat durant 8 mesos del 
2011.

18. Realitzar en col·laboració amb entitats no lucratives i 
ajuntaments, un mínim de 100.000 itineraris personalit-
zats d’inserció en els propers 6 mesos, en els que s’assig-
narà un tutor a cada persona en atur per a la recerca acti-
va d’una ocupació que s’ajusti a les seves característiques.

19. Augmentar el nombre d’iniciatives locals d’ocupació 
finançades pel SOC en col·laboració amb ajuntaments i 
consells comarcals.

20. Reclamar a l’Estat la territorialització completa dels 
recursos destinats a formació continua, així com recla-
mar el repartiment dels recursos no executats per part 
del Govern espanyol en matèria de formació continua 
entre les comunitats autònomes.

Proposta de resolució número 11

Sobre la dinamització del comerç i del turisme 

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

1. Donar suport a la creació, el desenvolupament i la 
promoció dels productes turístics d’acord amb els nous 
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vei de primera acollida arreu del territori que facilitarà a 
les persones immigrades la formació en llengua catalana, 
coneixement de la societat d’acollida i del seu mercat labo-
ral. La greu crisi econòmica que estem patint afecta d’una 
forma diferenciada i més greu les persones d’origen im-
migrat pel que fa als índexs d’atur. Per a moltes d’aquestes 
persones la falta d’ocupabilitat no es deu a les seves capa-
citats laborals o a la seva formació, sinó al desconeixement 
dels aspectes que cobreix la formació del servei d’Acollida.

Per altra banda, les persones usuàries dels serveis d’acolli-
da que assisteixin a la formació que preveu rebran el cor-
responent certificat acreditatiu, que els serà d’utilitat per 
als informes d’estrangeria. Mentre no s’hagi desplegat per 
reglament la Llei d’acollida, existeix una important inde-
terminació i discrecionalitat a l’hora de fer els informes 
d’estrangeria que afecten aspectes tant importants com 
l’accés a l’arrelament social, els informes d’adequació de 
l’habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar, la reno-
vació de la residència temporal i l’accés a la nacionalitat.

El Parlament considera que un procés tant important 
com el de la integració d’una persona nouvinguda a la 
societat d’acollida, a Catalunya, no pot seguir sent regit 
per aquest desordre i discrecionalitat.

És per tot això que el Parlament insta el Govern a desple-
gar progressivament fins al 2014 a tot el territori català 
el conjunt dels serveis d’acollida tal com estan previstos 
a la Llei 10/2010, posant-los en marxa en un nombre de 
municipis amb una població equivalent al 25% del total 
al llarg de 2012.

Proposta de resolució número 16

Sobre la millora de l’agilitat 
i dels paràmetres que regeixen 
els informes d’integració

Des del proppassat 30 de juny de 2011, amb l’entrada en 
vigor del nou Reglament de la Llei de drets i deures dels 
estrangers, la Generalitat pot acreditar el grau d’integra-
ció d’una persona immigrada per accedir a l’arrelament 
social, l’adequació de l’habitatge per sol·licitar el reagru-
pament familiar i l’esforç d’integració per renovar la re-
sidència temporal.

Diversos Ajuntaments, entitats i persones afectades han 
manifestat que des de que el Govern català intervé en 
l’elaboració d’aquests informes els seus temps de trami-
tació s’han allargat considerablement, allargant situaci-
ons de precarietat de persones que volen accedir a l’ar-
relament social, la separació de famílies que compleixen 
els requisits per a reagrupar-se, així com pateixen difi-
cultats d’arrelament i d’integració a causa dels endar-
reriments en la renovació de la residència temporal. 
Igualment, donat que la Generalitat ha iniciat l’exercici 
d’aquesta competència mentre macava un servei d’aco-
llida desplegat de forma homogènia i generalitzada al 
conjunt del territori català, s’observa una certa discrecio-
nalitat en l’atorgament d’aquests informes.

És per tot això que,

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

d) Presentar, en el termini màxim de 6 mesos, un projec-
te de llei del codi d’accessibilitat de Catalunya.

e) Tramitar, de forma immediata, les sol·licituds de per-
cepció de la renda mínima d’inserció elaborades pels 
serveis socials de primària i que es troben aturades des 
de fa alguns mesos.

f) Presentar, en el termini màxim de sis mesos, un protocol 
d’actuació i a posar en funcionament un servei destinat a 
les persones grans que reben algun tipus de maltractament.

g) Resoldre de forma immediata els endarreriments en 
els pagaments a les entitats prestadores de serveis socials 
(discapacitat, salut mental, drogodependències,...) i a cre-
ar una taula de negociació i seguiment entre el Departa-
ment de Benestar Social i Família, la Taula de Tercer Sec-
tor Social i les patronals del sector per tal de resoldre i fer 
un seguiment d’aquesta deficiència i evitar que s’agreugi 
la situació de les persones receptores i les entitats socials.

Proposta de resolució número 13

Sobre polítiques d’igualtat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar al 
Parlament, en el termini més breu possible, un projecte 
de llei contra l’homofòbia i un projecte de llei per a una 
nova ciutadania i per a la igualtat entre dones i homes.

Proposta de resolució número 14

Sobre la Xarxa d’equipaments cívics 
de Catalunya (Xecat)

Els equipaments cívics esdevenen eines adients per impul-
sar les polítiques i les accions encaminades a fomentar la 
cultura del respecte a les persones i a la seva interrelació, 
doncs són espais de trobada, oberts a tothom, amb unes 
característiques estructurals i funcionals idònies per a la 
dinamització sociocultural i l’acció cívica i comunitària.

La Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (Xecat) és 
una organització que gestiona i coordina recursos pels 
diferents equipaments que hi estan adherits per tal d’evi-
tar duplicitats, de millorar el conjunt del nivell de quali-
tat dels serveis oferts, d’optimitzar el conjunt dels propis 
recursos, d’afavorir el partenariat entre les administra-
cions, oferir un catàleg de recursos als equipaments ad-
herits, millorar l’equilibri territorial així com de potenci-
ar el sentiment de pertinença a una xarxa d’àmbit català.

Per la qual cosa el Parlament de Catalunya insta al Go-
vern de la Generalitat a presentar, en el termini màxim 
de dos mesos, el Pla d’objectius per als propers tres anys 
per donar suport, impulsar les accions i ampliar les enti-
tats adherides de la Xecat.

Proposta de resolució número 15

Sobre el desenvolupament de la Llei 
d’acollida

La Llei 10/2010 d’Acollida de les Persones Immigrades, 
aprovada el 28 d’abril de 2010, preveu la creació d’un ser-
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reforç de la convivència i la cohesió social a barris amb 
un alt índex de població immigrada, amb recursos del 
Fons europeu per a la integració de la Comissió Europea 
que ha suposat una inversió total de més de 2,5 milions 
d’euros a cinc municipis catalans: Badalona, Salt, Ter-
rassa, l’Hospitalet i el Vendrell.

La selecció d’aquests municipis va tenir en compte les 
xifres demogràfiques, l’evolució de l’atur, les caracterís-
tiques urbanístiques i la preexistència de plans d’inter-
venció per part dels ajuntaments, i preveia accions a l’en-
torn de dos eixos bàsics: el foment de la cohesió social i 
l’aplicació de mesures contra la crisi econòmica.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar un balanç d’aquestes actuacions, coin-
cidint que fa un any de la signatura d’aquest conveni, i 
a emprendre les actuacions oportunes davant el Govern 
de l’Estat i les institucions europees per a poder rebre 
recursos de l’esmentat Fons europeu per a més municipis 
catalans.

Proposta de resolució número 19

Sobre el retorn del talent juvenil desplaçat 
a l’exterior

La crisi econòmica ha provocat un augment de la taxa 
d’atur juvenil, incrementant les dificultats per assolir 
un lloc de treball en tots els nivells de qualificació. En 
aquest sentit, el nombre de joves desplaçats fora del país, 
especialment en aquells sectors amb formació superi-
or, s’ha incrementat intensament, a la recerca de llocs 
de treball i una major remuneració. La continuïtat a mig 
termini d’aquest fenomen suposa una pèrdua destacable 
de capital humà amb greus efectes sobre l’economia i la 
cohesió social.

Per aquestes raons, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a presentar, en el termini de tres mesos, un Pla 
per al Retorn del Talent Juvenil desplaçat a l’Exterior 
amb l’objectiu d’afavorir la tornada a Catalunya dels i les 
joves emigrats a l’exterior per tal que puguin contribuir 
amb les seves capacitats, experiència i formació a la re-
cuperació econòmica i la cohesió social del país.

Proposta de resolució número 20

Sobre les polítiques d’habitatge

La crisi econòmica ha accentuat les dificultats de moltes 
llars per accedir i mantenir-se en un habitatge digne i 
de qualitat, incrementant els desnonaments per impaga-
ment de quotes hipotecàries i les dificultats d’accés al 
crèdit per a l’adquisició d’habitatge i la promoció d’ha-
bitatge protegit.

Per a fer front a aquesta situació, el Parlament de Catalu-
nya insta el Govern a: 

1. Impulsar amb caràcter immediat un pla de xoc contra 
els desnonaments per garantir el dret a l’habitatge i evi-
tar l’exclusió social i econòmica de les llars afectades.

2. Impulsar la reconversió de l’habitatge amb protecció 
oficial destinat a la venda al lloguer protegit.

1. Dotar dels mitjans materials i humans necessaris la 
Direcció General d’Immigració per a tramitar els infor-
mes d’integració amb, com a mínim, la mateixa celeritat 
amb que es procedí abans del 30 de juny de 2011.

2. Col·laborar amb els ajuntaments i ens locals en gene-
ral a establir els protocols i procediments oportuns per a 
una gestió més àgil d’aquests informes.

3. Informar les persones estrangeres sobre la documenta-
ció a aportar per rebre un informe d’integració de forma 
concreta, precisa i, pel que fa a les activitats formatives 
acreditades que s’hi puguin presentar, indicar clarament 
quins nivells formatius o quines activitats formatives po-
den ser adduïdes de l’oferta formativa existent o anàloga.

Proposta de resolució número 17

Sobre el suport als ens locals per a les 
polítiques d’acollida i integració de les 
persones nouvingudes, així com 
de convivència per al conjunt de la població

La crisi econòmica que estim patint, després d’un fort 
i intens procés migratori, està posant a prova la capaci-
tat de convivència en molts barris i ciutats de Catalunya, 
atès que el nombre de demandants de serveis bàsics de 
tota mena s’ha incrementat notablement, les activitats 
formatives incideixen de forma notable en l’ocupabilitat 
i el desconeixement entre persones d’orígens diferents 
poden ser, sovint, causa de malestar social.

Els ajuntaments, els ens locals en general i les escoles, 
tenen un paper fonamental per a desenvolupar polítiques 
de millora de la convivència i la integració. Des del 2005, 
amb la creació del Fons d’Acollida, Integració i Reforç 
Educatiu, l’Estat, a través del Govern de Catalunya, fa 
aportacions a aquestes polítiques del món municipal i 
educatiu. Successives retallades en aquest Fons estatal 
van portar el Govern de Catalunya a afegir-hi fons propis 
fins a un total de 6 milions d’euros el 2010, atesos els 
bons resultats i el caràcter finalista de les actuacions sub-
vencionades i promogudes.

És per tots aquests motius que el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a: 

1. Mantenir, com a mínim, les mateixes aportacions de 
fons propis que les que es van fer el 2010 en polítiques 
d’acollida i integració a les escoles i als ens locals al 
llarg dels exercicis 2011 i 2012.

2. Fer les gestions oportunes davant el Govern de l’Estat 
i el Congrés dels Diputats per a incrementar substancial-
ment la dotació del Fons d’Acollida, Integració i Reforç 
Educatiu.

Proposta de resolució número 18

Sobre el desenvolupament de nous plans pilot 
de polítiques d’acollida i integració en l’àmbit 
municipal

El passat 22 d’octubre de 2010 el Govern de la Generali-
tat i la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració, va-
ren signar un conveni per a desenvolupar un pla pilot de 
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b) Reguli els procediments de control intern dels cossos 
policials, el seu règim disciplinari, els pressupòsits ètics 
que han de regir l’actuació policial i el sistema d’autori-
tats i responsabilitats derivat, entre d’altres aspectes.

c) Superi la simple coordinació i marqui l’assoliment 
d’una integració funcional dels cossos de la Policia de 
Catalunya (Mossos d’Esquadra i Policia Local) en un 
únic cos estructurat en dos nivells de servei, el general 
i el de proximitat.

d) Doti al nivell de policia de proximitat de mecanismes 
per garantir el comandament funcional de les Juntes de 
Seguretat Local i el paper dels Alcaldes i Alcaldesses 
com a agents definidors de la política de seguretat en els 
seus municipis, sens perjudici dels criteris que estableixi 
la Generalitat com a norma general per a la Policia de 
Catalunya.

Proposta de resolució número 23

Sobre les polítiques d’ensenyament superior

El Parlament de Catalunya insta el govern a: 

1. Continuar el desplegament de l’Espai Europeu d’En-
senyament Superior, garantint que la implementació del 
nou sistema d’ensenyament superior es basi en criteris 
d’equitat, promoció social i suport a l’excel•lència, mit-
jançant la concertació amb les universitats de les mesu-
res oportunes per a l’accés a l’ensenyament universitari 
sense distinció de condició social, la combinació dels es-
tudis a temps parcial amb l’activitat laboral i la mobilitat 
europea d’estudiants i professorat.

2. Establir un sistema propi de beques i ajuts, a partir 
dels propis recursos i el que s’han d’obtenir del traspàs 
de la part corresponent del fons de beques de l’Estat, que 
permeti l’accés a la universitats dels estudiants amb me-
nor renda familiar.

3. Acordar amb les universitats i els grups parlamentaris, 
durant el primer semestre de l’any 2012, un nou model 
de finançament per a les universitats basat en criteris 
d’equitat, excel·lència, eficiència i equilibri territorial.

4. Presentar al Parlament, durant el primer semestre del 
2012, d’un nou model de governança de les universitats a 
partir dels instruments de diàleg que s’han creat amb el 
conjunt de la comunitat universitària i els agents polítics 
i socials.

5. Garantir el compliment del Decret 128/2010 de 14 de 
setembre sobre l’acreditació del coneixement lingüístic 
del professorat de les universitats del Sistema Universi-
tari de Catalunya.

6. Presentar en el termini de sis mesos davant el Parla-
ment un projecte de llei de la Recerca i la Innovació a Ca-
talunya per tal d’ordenar i fomentar el sistema de recerca, 
innovació i transferència tecnològica de Catalunya.

7. Presentar, en el termini de tres mesos, un pla per a la 
recuperació de talent desplaçat a l’exterior.

3. Presentar, en el termini d’un mes, una actualització 
del Pacte Nacional de l’Habitatge a l’actual escenari 
pressupostari i de necessitat social.

4. Mantenir l’actual règim de reserves per habitatge pro-
tegit previst en la normativa vigent.

5. Impulsar el Registre de Sol·licitants d’Habitatge Prote-
git de Catalunya com a eina per a facilitar l’accés a l’ha-
bitatge amb protecció oficial en condicions d’igualtat.

6. Impulsar amb caràcter immediat i dotar pressupostà-
riament el Fons de Solidaritat Urbana previst en la Llei 
pel Dret a l’Habitatge.

7. Aprovar amb caràcter immediat el Pla Territorial Sec-
torial d’Habitatge de Catalunya.

Proposta de resolució número 21

Sobre les polítiques d’administració 
de justícia, penitenciàries i de dret i entitats 
jurídiques

El Parlament de Catalunya insta el govern a: 

1. Mantenir els mitjans personals destinats a l’adminis-
tració de justícia i cobrir les vacants existents amb caràc-
ter immediat.

2. Implementar amb la màxima agilitat els mitjans tec-
nològics per tal d’avançar en la modernització de l’admi-
nistració de justícia.

3. Presentar en el termini d’un mes un pla d’equipaments 
penitenciaris adaptat als escenaris pressupostaris de futur.

4. Impulsar, d’acord amb els grups parlamentaris, les 
iniciatives legislatives oportunes davant el Congrés de 
Diputats per garantir el coneixement del català per part 
de jutges, magistrats i fiscals que exerceixin llurs tasques 
al territori de Catalunya.

5. Impulsar, d’acord amb els grups parlamentaris, les ini-
ciatives legislatives oportunes, tant el Parlament de Cata-
lunya com davant el Congrés de Diputats, per tal que el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sigui la darre-
ra instància judicial a Catalunya en totes les jurisdiccions.

6. Mantenir els nivells de retribució existents pel que fa 
al torn d’ofici.

7. Presentar en el termini de tres mesos el projecte del 
llei del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, referent a 
Obligacions i Contractes.

Proposta de resolució número 22

Sobre l’elaboració de la Llei de policia 
de Catalunya

El Parlament de Catalunya insta al Govern a presentar al 
Parlament en el termini de sis mesos un Projecte de Llei 
de policia de Catalunya configuri un sistema de policia 
propi que: 

a) Tingui com a eixos orientadors la coordinació entre 
els diferents nivells de policia i una visió integral de la 
seguretat ciutadana.
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Proposta de resolució número 26

Sobre la finalització de les obres d’accés 
amb tren a la terminal T1 de l’Aeroport 
de Barcelona

En les darreres setmanes, diversos grups polítics cata-
lans han denunciat el greuge comparatiu que suposa la 
construcció amb gran celeritat d’un nou accés en tren a 
la Terminal T4 de l’Aeroport de Barajas en contrast amb 
l’aturada de les obres a la Terminal T1 de l’Aeroport de 
Barcelona.

L’element de greuge comparatiu té la seva rellevància en 
produir-se en una infraestructura gestionada pels matei-
xos operadors en un cas i altre (AENA pel que fa als 
Aeroports i ADIF pel que fa a les infraestructures ferro-
viàries), pel fet que Barajas ja és accessible actualment 
amb Metro, perquè gràcies a aquestes obres Barajas serà 
accessible aviat amb TGV, mentre que a Barcelona no 
disposem de calendaris creïbles pel que fa a la conne-
xió de l’Aeroport amb TGV, i pel fet que els aeroports 
de Barcelona i Madrid són infraestructures que de facto 
competeixen sovint per a captar viatgers i vols intercon-
tinentals encara que, molt sovint, amb una gran inferiori-
tat de condicions per Barcelona.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern a realitzar les gestions oportunes per a que el Govern 
de l’Estat acceleri les obres d’accés amb tren a l’Aeroport 
de Barcelona i les pugui finalitzar abans de març de 2012.

Proposta de resolució número 27

Sobre la preparació de Catalunya 
per al corredor mediterrani 

El corredor mediterrani per al transport de mercaderies 
i viatgers és una aposta estratègica a la que el Govern, el 
Parlament, la pràctica totalitat de municipis i altres ins-
titucions catalanes, així com el conjunt d’agents econò-
mics i socials del nostre país, han donat suport de forma 
decidida en els darrers temps.

El Govern espanyol, en canvi, ha fet algunes declaraci-
ons favorables, selectives territorialment parlant, però no 
ha mostrat la seva prioritat per aquesta infraestructura 
davant les institucions europees ni en la programació de 
les infraestructures de la seva competència. De fet, ha 
presentat davant la Comissió Europea un seguit de pro-
postes que no prioritzaven suficientment i que, per tant, 
semblen mogudes més per la voluntat d’acontentar tots 
els territoris que no pas per apostar per la infraestructura 
més rendible i necessària per a rellançar l’economia, el 
corredor mediterrani.

Així mateix, algunes de les inversions necessàries per a 
la conformació d’aquest corredor, no han estat prioritza-
des ni en els Pressupostos Generals de l’Estat ni en els 
diferents instruments de planificació.

És per tot això que el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a: 

1. Impulsar de manera urgent i prioritària la construc-
ció del corredor de la Mediterrània i exigir al Govern de 
l’Estat que comuniqui a les institucions de la Unió Euro-

Proposta de resolució número 24

Sobre el Pacte Nacional d’infraestructures 
i Pla Director d’Infraestructures

Al llarg de l’anterior legislatura fou redactat i aprovat el 
Pacte Nacional per a les Infraestructures. Amb el canvi 
de Govern, el Conseller de Territori i Sostenibilitat ha 
afirmat en repetides ocasions que aquest Pacte, així com 
el Pla Director d’Infraestructures, no serà acomplert. 
Igualment, els pressupostos aprovats per a l’exercici 
2011, en un marc de forta austeritat pressupostària, han 
suposat una retallada del 31% en la inversió en infraes-
tructures, que provoquen de facto l’incompliment de la 
pràctica totalitat dels instruments de planificació en ma-
tèria d’infraestructures. La crisi econòmica i la caiguda 
d’ingressos públics han estat els motius argüits.

Tanmateix, això no excusa l’obligació política de realit-
zar un procés formal, en seu parlamentària, de trami-
tació dels diferents instruments de planificació i acord 
polític en matèria d’infraestructures.

Per tant, el Parlament de Catalunya insta el Govern a sot-
metre a debat i votació en seu parlamentària un nou Pac-
te Nacional per a les Infraestructures així com un nou 
Pla Director de les Infraestructures al llarg del primer 
semestre de 2012.

Proposta de resolució número 25

Sobre els aeroports de Catalunya

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a acordar 
amb el Govern de l’Estat, abans de la fi del 2012, que 
l’òrgan rector de l’Aeroport de Barcelona tinguin una 
participació majoritària i determinant la Generalitat de 
Catalunya, els Ajuntaments de Barcelona i del Prat i la 
resta d’institucions catalanes concernides, amb capaci-
tat d’adoptar qualsevol de les decisions estratègiques se-
güents: en matèria pressupostària –pressupostos anuals 
d’explotació i política d’inversions–, en gestió aeroportu-
ària –gestió dels slots i establiment i modificació de les 
tarifes–, en serveis aeroportuaris –definició dels règims 
de concessió i prestació dels serveis–, i en gestió del do-
mini públic, infraestructures, planificació i programació 
–plans estratègics i plans directors. En qualsevol cas, el 
Parlament considera substancial el terme majoria i rebut-
ja qualsevol opció que renunciï a aquesta posició.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a donar compliment al preacord que es va negoci-
ar amb la companyia Ryanair per tal que doni continuïtat 
a l’operativa en l’Aeroport de Girona durant els propers 
cinc anys, ja que si aquesta companyia marxa de l’Aero-
port gironí tindrà greus efectes per a l’economia i el des-
envolupament de les comarques gironines, i a complir 
l’acord existent en el cas de l’Aeroport de Reus per donar 
continuïtat a l’operativa.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar el traspàs dels aeroports de Girona, 
Reus i Sabadell, coherent amb la reiterada demanda dels 
territoris respectius sobre la necessitat que la capacitat de 
decisió sobre els aeroports la tingui el Govern per tal que 
es decideixi tenint en compte les necessitats territorials.
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1. Crear una base de dades pública que permeti avaluar 
el grau de compliment de la Llei 2/2010, del 7 de juliol, 
del cinema de Catalunya. En aquesta base de dades, que 
s’actualitzarà trimestralment, apareixeran les dades so-
bre la distribució i exhibició de cinema a tot el territori 
de Catalunya, amb xifres absolutes desagregades per tí-
tols, còpies de les versions doblades i/ o subtitulades tant 
al català com al castellà, sales i nombre de projeccions 
de cadascuna de les versions, així com els resultats de 
públic de cada títol i còpia.

2. Presentar a la Comissió de Cultura i Llengua del Par-
lament, en el termini màxim de tres mesos, un pla per al 
període 2011-2017 que concreti la manera com es preveu 
donar compliment a la Llei 2/2010, del 7 de juliol, del 
cinema de Catalunya i garantir l’assoliment dels objec-
tius fixats en l’article 18, que diu: «Quan s’estreni a Ca-
talunya una obra cinematogràfica doblada o subtitulada 
amb més d’una còpia, les empreses distribuïdores tenen 
l’obligació de distribuir el cinquanta per cent de totes les 
còpies analògiques en versió en llengua catalana. Aques-
ta obligació s’ha de respectar tant en el còmput de les 
còpies distribuïdes en versió doblada com en el de les 
còpies distribuïdes en versió subtitulada. Les empreses 
distribuïdores han de garantir aquest equilibri lingüístic 
en la distribució de cinema atenent a criteris de població, 
territori i presència en pantalla, que s’han de desplegar 
per reglament. Quan el suport sigui digital, totes les cò-
pies distribuïdes han de tenir incorporat l’accés lingüís-
tic en català. En l’exhibició d’aquestes còpies, les em-
preses exhibidores tenen l’obligació d’exhibir el 50% de 
projeccions de l’obra en versió en llengua catalana ate-
nent a criteris de població, territori, horari i taquillatge, 
que s’han de computar anualment i que s’han de desple-
gar per reglament. Aquesta obligació s’ha de respectar 
tant en el còmput de les projeccions exhibides en versió 
doblada com en el de les projeccions exhibides en versió 
subtitulada. Les empreses distribuïdores i les empreses 
exhibidores també han de garantir l’equilibri entre català 
i castellà en la publicitat que facin de les obres cinemato-
gràfiques afectades per aquest article».

3. Promoure, d’acord amb les altres administracions que 
actuen al país, la creació d’un portal web únic en el que 
es permeti informar i gestionar les subvencions i ajudes 
destinades al món de la cultura i de les arts, amb l’objec-
tiu de millorar la informació i simplificar la gestió dels 
creadors i promotors culturals.

4. Mantenir, en el projecte de llei d’agilitat i reestructu-
ració administrativa, la capacitat per a decidir sobre el 
suport a creadors i a entitats respecte la promoció, el fo-
ment, la difusió i la projecció de la creació artística entre 
les funcions del Consell Nacional de la Cultura i les Arts.

5. Presentar a la Comissió de Cultura i Llengua del Par-
lament de Catalunya un informe anual per tal d’avaluar 
el compliment de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del 
codi de consum en allò que fa referència a l’etiquetatge 
en català. En aquest informe, s’inclouran les empreses 
i/o els productes que vagin incorporant la llengua pròpia, 
així com informació estadística sobre el pes del català en 
el conjunt dels productes que es venen a Catalunya.

6. Desplegar l’acord pel qual s’incorporen clàusules lin-
güístiques com a condició en la contractació pública, 

pea la incorporació definitiva del corredor de la Mediter-
rània en tota la seva extensió a la Xarxa Transeuropea de 
Transports com a projecte individualitzat prioritari.

2. Completar el desdoblament de la via d’ample ibèric 
entre València i Tarragona per tal que entri en servei el 
primer semestre de 2012, amb l’objectiu que es pugui 
adaptar a ample UIC i destinar-la a transport de merca-
deries tant bon punt entri en funcionament la línia d’alta 
velocitat, entre València i la frontera.

3. Adoptar en totes les línies convencionals del corredor 
l’ample UIC per transport de mercaderies cap a l’Estat 
francès.

4. Garantir que el corredor de la Mediterrània dispo-
si, entre València i la Catalunya del Nord de dues vies 
destinades a passatgers i dues al trànsit de mercaderies, 
contemplant l’ample UIC i l’alta velocitat al llarg de tot 
el corredor.

5. Facilitar el pas de mercaderies a l’entorn de Barcelona 
i accelerar i prioritzar la connexió ferroviària entre dels 
ports de Barcelona i Tarragona i entre el port i l’Aeroport 
de Barcelona.

Proposta de resolució número 28

Sobre la gestió i explotació del servei 
de rodalies de Barcelona

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a dur a terme les accions necessàries, amb caràcter 
d’urgència, per tal ha de garantir la plena sobirania de la 
Generalitat de Catalunya a l’hora d’executar i formalit-
zar els contractes de gestió i explotació ferroviària amb 
qualsevol empresa operadora.

Proposta de resolució número 29

Sobre la reducció de peatges

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar 
prioritat a la supressió i a l’adopció de noves mesures de 
gratuïtat o bonificació dels peatges que corresponen a 
trams que no tenen alternativa lliure de peatge raonable-
ment eficient, emprant, entre d’altres, els recursos pre-
vistos expressament de la disposició addicional tercera 
de l’Estatut.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar a l’Estat la gratuïtat de l’autopista 
AP7 mentre no finalitzi el desdoblament de la A2, per-
què l’aturada del desdoblament està causant un perjudici 
greu per a les comarques gironines, tant per als usuaris 
d’aquesta carretera com per als sectors econòmics que 
necessiten de vies de comunicació per al seu desenvo-
lupament.

Propostes de resolució número 30

Sobre en l’àmbit de la cultura i la llengua

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a: 
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Proposta de resolució número 33

Sobre l’acció exterior i la cooperació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Desplegar amb tot el seu potencial el Pla de l’Acció 
Exterior del Govern de Catalunya 2010-2015.

2. Prendre una posició activa per tal que la Generalitat 
de Catalunya participi directament a la UNESCO, així 
com en altres organismes multilaterals amb els que s’ha 
establert relació en funció de les competències de la Ge-
neralitat.

3. Potenciar la cooperació transfronterera a través dels 
instruments existents i l’impuls de nous, per a contribu-
ir a l’articulació d’un espai de col·laboració econòmica i 
cultural.

4. Presentar, en el termini de tres mesos, un projecte de 
Llei de la Catalunya Exterior, que actualitzi i posi al dia 
la legislació existent en la matèria.

5. Portar a terme les actuacions necessàries per tal que 
la Generalitat de Catalunya pugui accedir al Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea mitjançant el Comitè de les 
Regions.

6. Crear el Consell Internacional de Catalunya com a 
espai de col·laboració entre agents governamentals i so-
cietat civil per afavorir la internacionalització de la soci-
etat, la cultura i l’economia catalanes.

7. Donar compliment al Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament 2011-2014 o, en el seu defecte, presen-
tar en el termini de tres mesos una modificació del ma-
teix d’acord amb els nous escenaris pressupostaris.

8. Impulsar amb la màxima celeritat un acord amb els 
agents de la cooperació catalana al desenvolupament so-
bre les dotacions pressupostàries en els propers exercicis 
dedicades a aquesta matèria.

9. Mantenir i fomentar dels acords de cooperació al des-
envolupament de caràcter bilateral i amb organismes de 
caràcter multilateral.

Proposta de resolució número 34

Sobre política energètica 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Exigir al Govern de l’Estat que no es concedeixi la 
renovació del permís de funcionament d’Ascó, l’1 d’octu-
bre de 2011, denegant a la central nuclear d’Ascó l’allar-
gament del permís de funcionament.

b) Exigir al Ministeri d’Indústria un pla d’apagada nu-
clear basat en les dates de saturació de piscines de com-
bustible.

c) Impulsar un pla de dinamització social i econòmica 
de les comarques afectades pel tancament de la central 
nuclear d’Ascó.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a exigir a Red Eléctrica Española el desmante-

subvencions, crèdits i avals atorgats per la Generalitat en 
tots els departaments de la Generalitat.

7. Promoure una campanya per a fomentar la compra de 
productes etiquetats en català per part dels consumidors 
i consumidores.

Proposta de resolució número 31

Sobre agricultura, ramaderia, pesca i medi 
rural

Cal consolidar l’empresa agrària sobre la base de l’econo-
mia familiar i la petita i mitjana empresa moderna, com-
petitiva i respectuosa amb el territori, que integri els nous 
valors de la sostenibilitat i la multifuncionalitat, la diver-
sificació de l’activitat i l’equilibri territorial i és prioritari 
garantir una producció i comercialització d’aliments de 
qualitat, amb preus justos per als nostres pagesos i ra-
maders i assegurar la utilització racional i sostenible dels 
recursos naturals necessaris per a l’activitat agrària.

Per la qual cosa el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern de la Generalitat a: 

1. Dins les competències de la Generalitat, establir els 
mecanismes de regulació adients per evitar la volatilitat 
de preus de les produccions agràries.

2. Promoure una Fira Nacional d’Artesania Alimentària.

3. Mantenir i impulsar el Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica amb les mateixes facultats i atribuci-
ons que té conferides actualment i que s’han demostrat 
plenament eficients. En aquest sentit no s’externalitzaran 
les atribucions de certificació.

4. Aprovar abans que finalitzi l’any 2011 del decret de 
venda directa de productes agroalimentaris i del regla-
ment que l’ha de desenvolupar.

5. Comunicar als futurs regants del canal Segarra-Gar-
rigues el preu de l’aigua i el procediment pel qual se’n 
regirà l’actualització durant els anys vinents, amb la fi-
nalitat d’augmentar l’adhesió dels nous regants al canal.

6. Promoure la generació d’energia elèctrica en les ex-
plotacions agràries a partir de fonts d’energies renova-
bles (fotovoltaiques, eòlica).

7. Posar en marxa de manera immediata del sistema de 
pesatge i classificació de canals als escorxadors, el sis-
tema de guies electròniques pel transport de bestiar i 
comunicar als escorxadors que, d’acord amb la llei, no 
poden repercutir la taxa de residus sobre els ramaders.

Proposta de resolució número 32

Sobre la no-governamentalització 
i la pluralitat dels mitjans públics

El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar i 
mantenir la no-governamentalització i la pluralitat de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) 
i del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i a man-
tenir el model mixt de finançament, amb fons públics i 
publicitat, dels mitjans de comunicació de la CCMA.
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Proposta de resolució número 37

Sobre els cabals d’aigua del Ter

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir i donar compliment als compromisos 
assolits per l’anterior Govern per al retorn progressiu del 
cabdal d’aigua a la llera del Ter en les comarques giro-
nines, ja que el transvasament d’aigua del Ter a la conur-
bació de Barcelona ha derivat en una manca de recursos 
hídrics a la zona del Baix Ter en diferents èpoques de 
l’any, com també en una impossibilitat a l’hora d’assolir 
el cabal mínim que es fixà per Llei l’any 1959.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a modificar els estatus de l’Ens d’Abastament 
d’Aigua - Aigües Ter Llobregat per tal d’incloure en el 
Consell d’Administració de l’empresa nous membres que 
representin –i disposin de veu i vot– els diferents sec-
tors d’aquesta conca cedent del Pasteral fins a l’Estartit 
(Torroella de Montgrí); ja que les decisions preses sobre 
el transvasament d’aigua del Ter s’han fet sempre sense 
tenir en compte la veu dels afectats a Girona.

Proposta de resolució número 38

Sobre els cabals i la política hídrica respecte 
del riu Ebre

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Refermar el compromís polític amb les Terres de 
l’Ebre, rebutjant qualsevol intent de transvasament de 
l’aigua del riu l’Ebre.

2. Instar el Govern de l’Estat a presentar el redactat de-
finitiu del nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre de 
manera immediata, incloent-hi un cabal ambiental per 
al tram final del riu Ebre i el seu Delta, d’acord amb els 
criteris establerts per la Comissió per a la Sostenibilitat 
de les Terres de l’Ebre.

Proposta de resolució número 39

Sobre protecció del medi natural

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a elaborar durant l’any 2011 el Pla rector d’ús i 
gestió del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el 
Baix Ter i a elaborar durant els propers dos anys el Pla 
especial de protecció, tal i com estableix la Llei 15/2010, 
de 13 de maig de 2010, de Declaració del Parc Natural 
del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Iniciar tots els tràmits necessaris per incloure el Delta 
del Llobregat a la Convenció internacional sobre zones 
humides d’importància internacional Ramsar

b) Aprovar el més aviat possible el nou Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Delta del 
Llobregat que integri i protegeixi tots els espais i zones 
humides del Delta del Llobregat i, en especial, l’estany 
de la Murtra, la pineda declarada no urbanitzable pel Pla 
Director Urbanístic del Sistema Costaner, i les zones hu-

llament immediat de la línia de 200 kV de Vic a Juià, 
tal com es va preveure en l’aprovació de la línia de molt 
alta tensió.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a deixar sense efecte l’acord pel qual s’aproven les 
zones de desenvolupament prioritari (ZDP) a la comarca 
de l’Alt Empordà i a encarregar una reformulació de la 
proposta d’acord amb l’estudi del Consell d’Iniciatives 
Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines 
(CILMA); tenint en compte la problemàtica suscitada 
per la implantació de ZDP i atès que disposem d’un estu-
di de consens elaborat pel CILMA.

Proposta de resolució número 35

Sobre la qualitat de l’aire

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar en el termini de tres mesos un nou Pla 
de la qualitat de l’aire a la regió metropolitana de Barce-
lona que compleixi amb la normativa europea de qualitat 
de l’aire i la seva transposició a nivell d’Estat espanyol. 
Especialment pel que fa als nivells de diòxid de nitrogen 
(NO²) i de partícules en suspensió.

Aquest nou pla haurà d’abordar amb rigor la mobilitat 
sostenible a Catalunya, tenint com a premisses la promo-
ció del transport públic, la millora dels trens de rodalies 
i regionals, el transport de mercaderies en tren, la reduc-
ció del 50% del trànsit de vehicles a la Regió Metropoli-
tana de Barcelona. Aquestes mesures han de ser priori-
tàries i urgents també per un pla de transició del nostre 
model energètic altament dependent dels combustibles 
fòssils provinents del exterior i en procés d’esgotament.

Proposta de resolució número 36

Sobre un pla de viabilitat de l’Agència 
Catalana de l’Aigua

La situació econòmica de l’ACA és molt feble. El tan-
cament del pressupost de 2010 es fa amb un dèficit de 
53 milions d’euros i, mentre que els ingressos van ser 
similars als de 2009, les despeses van ser superiors als 
ingressos i el dèficit sense comptar les despeses finance-
res va ser de 17 milions d’euros.

Això farà que el pressupost del 2011 tingui el mateix 
problema que el de 2010. Els ingressos del cànon pujaran 
a 365,66 milions d’euros i es faran unes minses inversi-
ons de capital de 24,5 milions. Això permet mantenir les 
despeses d’explotació (208,37 milions) i el personal de 
l’Agència i generar un superàvit d’explotació de 40 mili-
ons que, a causa de les despeses financeres (52 milions), 
acabarà donant un dèficit d’11,93 milions.

Per la qual cosa el Parlament de Catalunya insta el Go-
vern de la Generalitat a elaborar i presentar al Parlament 
de Catalunya, en el termini de tres mesos, un pla de via-
bilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua, on es garanteixi 
el compliment rigorós del Pla de Gestió i de la Directiva 
marc de l’aigua.
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La resolució insta també a «Definir, si s’escau, i amb l’aju-
da d’un equip multidisciplinar, un projecte de museïtzació 
d’aquest patrimoni arqueològic català, que permeti gene-
rar un punt emblemàtic i de referència, en estreta i com-
patible combinació amb la futura estació de la Sagrera.»

És per aquest motiu que el Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat a: 

1. Donar compliment a l’esmentada resolució aprovada 
per unanimitat per l’Ajuntament de Barcelona.

2. Constituir una comissió de seguiment dels treballs que 
s’efectuïn a la Vila Romana de La Sagrera que comp-
ti amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, la Direcció 
General del Patrimoni Cultural, ADIF (Administrador 
De Infraestructuras Ferroviarias), l’Associació de Veïns 
de La Sagrera, l’Associació de Veïns de la Verneda Alta, 
l’Associació de Veïns del Clot-Camp de l’Arpa, el Centre 
d’Estudis Ignasi Iglesias, el Centre de Documentació de 
La Sagrera, l’Associació Cultural Nau Ivanow i aquelles 
altres entitats que puguin representar la veu dels veïns i 
els sectors interessats en l’estudi i conservació del patri-
moni cultural.

3. Facilitar els recursos necessaris a les esmentades en-
titats per a que disposin d’una valoració professional in-
dependent del valor arqueològic de les troballes i de les 
possibilitats que hi ha respecte la seva conservació.

4. Aturar momentàniament qualsevol obra sobre la Vila 
Romana que pugui suposar la seva modificació fins que 
una comissió independent valori realment les troballes 
i informi a tots els veïns, veïnes i entitats abans d’avan-
çar en qualsevol mena de modificació total o parcial, si 
s’escaigués.

5. Celebrar una jornada de portes obertes perquè tots els 
veïns i totes les veïnes que vulguin puguin visitar la vila 
romana de La Sagrera.

Proposta de resolució número 41

Sobre l’ús del CAT a les matrícules

El passat 14 de juliol el portaveu del Govern, en decla-
racions públiques, va animar als ciutadans a posar l’ad-
hesiu CAT a la matrícula del seu vehicle, afirmant que 
portar un adhesiu CAT sobre la E de la matrícula dels 
vehicles no impedeix la identificació del vehicle i, per 
tant, no incomplia la legalitat.

Posteriorment els Mossos d’Esquadra van desmentir les 
paraules del Sr. Homs i van indicar que portar l’adhesiu 
CAT sobre la E a la matrícula, constitueix una infracció 
sancionable.

Atès que són molts els ciutadans de Catalunya que no 
volen dur un senyal que indiqui una identificació na-
cional per obligació als seus vehicles i que creuen que 
la decisió sobre els signes referits a la seva identitat 
nacional els correspon lliurement a ells triar-los. Atès 
que és necessària una interpretació lògica de la norma 
sancionadora, tenint en compte que la intenció del le-
gislador fou la de castigar únicament aquelles accions 
destinades a intentar eludir la identificació del vehicle.  

mides de rerepineda inventariades pel Departament de 
Medi Ambient com a tals.

c) Incloure amb catalogació de Reserva Natural Parcial 
els espais Front Marítim de Viladecans, Can Sabadell, 
Remolar–Reguerons, La Murtra, la Rerepineda litoral de 
Gavà, les zones humides de rerepineda de Gavà i la de-
sembocadura de la riera dels Canyars i els corredors bio-
lògics Remolar-Can Sabadell-Reguerons i Reguerons-La 
Murtra dins del Pla Especial Pla Especial de Protecció 
del Medi Natural i del Paisatge del Delta del Llobregat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a donar entrada en aquesta cambra parlamentària, 
en el termini màxim de 6 mesos, del projecte de Llei de 
creació del Parc Natural de la Conca Lacustre de l’Es-
tany de Banyoles.

a) els espais i zones humides del Delta del Llobregat i, 
en especial, l’estany de la Murtra, la pineda declarada 
no urbanitzable pel Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner, i les zones humides de rerepineda inventaria-
des pel Departament de Medi Ambient com a tals.

b) Incloure amb catalogació de Reserva Natural Parcial 
els espais Front Marítim de Viladecans, Can Sabadell, 
Remolar–Reguerons, La Murtra, la Rerepineda litoral de 
Gavà, les zones humides de rerepineda de Gavà i la de-
sembocadura de la riera dels Canyars i els corredors bio-
lògics Remolar-Can Sabadell-Reguerons i Reguerons-La 
Murtra dins del Pla Especial Pla Especial de Protecció 
del Medi Natural i del Paisatge del Delta del Llobregat 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a donar entrada en aquesta cambra parlamentària, 
en el termini màxim de 6 mesos, del projecte de Llei de 
creació del Parc Natural de la Conca Lacustre de l’Es-
tany de Banyoles.

Proposta de resolució número 40

Sobre el manteniment de la vila romana 
de La Sagrera

En els terrenys on es fan les obres del corredor ferrovia-
ri del TAV (Tren d’Alta Velocitat), entre els districtes de 
Sant Andreu i Sant Martí, als barris de La Sagrera i La 
Verneda Alta, s’hi ha descobert una antiga vil·la senyori-
al romana del segle II dC.

Són molts els veïns i veïnes de La Sagrera i la Verne-
da Alta, així com les entitats d’aquests barris, que han 
viscut aquest descobriment amb molta il·lusió i el veuen 
com una oportunitat per enriquir el patrimoni cultural 
del barri, reforçar la seva personalitat i centralitat, així 
com un element d’identificació i cohesió.

El passat 20 de setembre, la comissió de cultura de 
l’Ajuntament de Barcelona va aprovar per unanimitat una 
resolució en el sentit «d’instar la Direcció General del 
Patrimoni Cultural a impulsar, juntament amb l’Ajun-
tament de Barcelona, una segona fase d’excavació més 
enllà de la zona afectada per les obres de l’estació de La 
Sagrera i a càrrec de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, 
sens perjudici de la finalització de les obres que s’estan 
duent a terme a la zona».



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 59

1. Priorizar la calidad y excelencia como pilares del sis-
tema público escolar.

2. Establecer el catalán y el castellano como lenguas ve-
hiculares de manera conjunta y equilibrada tal como de-
termina el Tribunal Constitucional y exigen el Tribunal 
Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

3. Incorporar paulatinamente el inglés como lengua ve-
hicular en el sistema educativo hasta alcanzar el objetivo 
de un 20% de horas lectivas impartidas en este idioma.

4. Aprobar un plan plurianual de inversiones en centros 
educativos que tenga como fin reducir el número de mó-
dulos prefabricados, comúnmente conocidos como «bar-
racones», hasta suprimirlos por completo durante esta 
legislatura.

III. Seguridad y protección civil

Propuesta de resolución número 3

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Incrementar el número de efectivos de la policía auto-
nómica en cantidad suficiente para garantizar el servicio 
y seguridad ciudadanas aumentando el ratio de policías 
por habitante en los barrios y pueblos en los que el nú-
mero de efectivos actuales resulta insuficiente.

2. Suministrar al cuerpo de mossos d’esquadra los chale-
cos antibala apropiados para realizar aquellas funciones 
que requieran de todas las garantías para salvaguardar 
su integridad física.

3. Unificar criterios y mejorar la coordinación de las es-
trategias entre los diferentes planes de protección civil 
del nivel local, autonómico y nacional.

IV. Ley electoral

Propuesta de resolución número 4

El Parlament de Catalunya declara la necesidad de apro-
bar la primera ley electoral catalana antes de que finalice 
el año 2012, partiendo de las recomendaciones recogidas 
en el «Informe para la Ley electoral de Catalunya» pre-
sentado en sede parlamentaria por la Comisión de Ex-
pertos creada por Acuerdo del Govern de 27 de marzo 
de 2007.

V. Pacto anticorrupción

Propuesta de resolución número 5

El Parlament de Catalunya insta al Govern a impulsar 
un Pacto Anticorrupción para restablecer la confianza de 
los ciudadanos en sus representantes públicos, y que al 
menos incluya:

– La responsabilidad patrimonial subsidiaria de los par-
tidos en casos de corrupción de cargos públicos electos o 
cargos designados por ese partido.

I vistos els problemes de molts ciutadans per dur el CAT 
a la matrícula.

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

1. Emetre una Resolució, Ordre de Govern o comuni-
cació dirigida al Servei Català de Trànsit, Ajuntaments, 
Mossos d’Esquadra i Policies Locals, en la que es declari 
que als vehicles que portin un adhesiu CAT sobre la E de 
la matrícula no els és aplicable l’article 65.4 p de la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 
vial, i no suposa l’incompliment de l’article 49 del Re-
glament general de vehicles, i en la que es disposi que 
portar l’adhesiu CAT sobre la E de la matrícula no pot 
ser objecte de sanció, perquè no impedeix la identifica-
ció del vehicle, ni fa il·legible la matrícula.

2. Trametre aquesta resolució a tots els ajuntaments i 
administracions públiques de Catalunya per animar-los 
a actuar en el mateix sentit amb les flotes de vehicles 
respectives.

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Propostes de resolució presentades pel Subgrup Par-
lamentari de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (reg. 
20441)

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Albert Rivera Díaz, portavoz del Supgrupo Parlamenta-
rio de Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 133 del Reglamento de la Cámara, presenta las 
siguientes propuestas de resolución subsiguientes al De-
bate sobre la orientación de política general del Govern.

Propuestas de resolución

I. Sistema sanitario

Propuesta de resolución número 1

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Mantener la calidad asistencial en la prestación de los 
servicios sanitarios.

2. Garantizar la plantilla actual de personal sanitario, 
imprescindible para conseguir el objetivo señalado en el 
punto anterior.

3. Garantizar los tiempos máximos de espera para la 
atención especializada, operaciones quirúrgicas y  
la realización de pruebas diagnósticas y terapéuticas.

4. Mantener las condiciones salariales del personal sa-
nitario.

II. Sistema educativo

Propuesta de resolución número 2

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
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IX. Racionalización y austeridad de la 
Administración

Propuesta de resolución número 9

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Suprimir los Consells Comarcals e impulsar la crea-
ción de consorcios que permitan mancomunar la presta-
ción de servicios municipales.

2. Suprimir el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
y destinar el importe de esa partida presupuestaria al 
mantenimiento del sistema de prestación de servicios so-
ciales.

3. Aprobar un plan de racionalización, y en su caso pri-
vatización, de los medios de comunicación públicos que 
permita destinar el importe de esa partida presupuestaria 
al mantenimiento del sistema de prestación de servicios 
sociales.

4. Suprimir las subvenciones que reciben los medios de 
comunicación privados con el fin de garantizar la inde-
pendencia y la objetividad informativa.

Palau del Parlament, a 28 de septiembre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz SP C’s

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 20443)

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 132 i 133 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat 
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-
00003/09).

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposta de resolució núm. 1

Lluita contra el fracàs escolar i coneixement 
de llengües

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a desenvolupar l’Acord marc de lluita contra el 
fracàs escolar per a què en el període de 8 anys la taxa 
de fracàs escolar a Catalunya es redueixi a la meitat en la 
línia d’acostar-nos a l’objectiu marcat per la Unió Euro-
pea per al 2020 de situar la taxa de fracàs escolar com a 
màxim en el 10%.

Per a donar compliment a aquest objectiu, s’insta el Go-
vern a: 

1. Establir la competència lectora com a eix vertebrador 
de l’aprenentatge, mitjançant l’elaboració d’un pla de 

– La separación del imputado por delitos relacionados 
con la corrupción política del cargo público y exclusión 
de las listas electorales.

– La elaboración de un registro público de las donacio-
nes y las subvenciones que reciben los partidos políticos 
de acceso sencillo y gratuito por parte de cualquier ciu-
dadano.

– La limitación del gasto electoral el 50% de lo permiti-
do en la actualidad.

VI. Empresa y empleo

Propuesta de resolución número 6

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Establecer formas de colaboración eficientes con el 
sector privado que incluyan fórmulas de cooperación 
entre el Servei d’Ocupació Català (SOC) y las agencias 
privadas de colocación.

2. Hacer efectiva la ventanilla única para la simplifica-
ción de trámites, la eliminación de trabas y barreras ad-
ministrativas y los gastos burocráticos para el inicio de 
actividades económicas.

3. Establecer un sistema de financiación pública medi-
ante líneas directas de crédito del ICF y avales públicos 
orientado a autónomos y pequeñas y medianas empresas.

VII. Financiación autonómica

Propuesta de resolución número 7

El Parlament de Catalunya declara la necesidad de ac-
tualizar el modelo de financiación de las comunidades 
autónomas y que se base en los principios de equidad, 
autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, y esta-
bilidad y predictibilidad del modelo.

VIII. Lealtad institucional y legalidad 
democrática

Propuesta de resolución número 8

El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

1. Acatar y cumplir las resoluciones de los tribunales y 
concretamente la sentencia del Tribunal Constitucional 
31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y 
consecuentemente:

– Derogar el régimen sancionador establecido en el 
Código de Consumo.

– Derogar el régimen sancionador establecido en la Ley 
del Cine.

2. Cumplir y hacer cumplir la Ley 39/1981, de banderas, 
en las dependencias de todas las administraciones públi-
cas catalanas.

3. Derogar los convenios mediante los que se subvenci-
ona a entidades que incumplen o incitan a incumplir la 
legalidad democrática y constitucional.
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Proposta de resolució núm. 3

El foment de l’ocupació, la reactivació 
econòmica i els sectors productius

El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de crear ocu-
pació i impulsar mesures de reactivació econòmica, insta 
el Govern de la Generalitat a: 

a) Impulsar noves formes de finançament públic en for-
ma de crèdits i avals per tal de facilitar en major mesura 
l’arribada de crèdits als autònoms, les microempreses i 
les petites i mitjanes empreses.

b) Aplicar el pla d’implantació de la Finestreta Única 
Empresarial en el període 2011-2014 amb l’objectiu de 
suprimir un mínim del 20% dels tràmits existents i la 
simplificació de la resta de tràmits que es mantenen.

c) En matèria de foment de l’ocupació i polítiques actives: 

1. Impulsar un Pla de Desenvolupament de Polítiques 
Actives d’Ocupació que permeti una transformació en 
profunditat de l’actual model de polítiques actives, per 
a garantir la seva adaptació a les característiques dels 
col·lectius més afectats per l’atur, a les necessitats dels 
sectors més afectats per la crisi econòmica i dels sectors 
en perspectives de creixement i dels territoris amb més 
desequilibris sòcio-econòmics.

2. Portar a terme un Pla de Transformació del Servei d’O-
cu pació de Catalunya (SOC) amb el propòsit de millorar 
la seva eficàcia i treure més rendiment dels recursos dels 
quals disposa.

3. Instar al Govern de l’Estat espanyol perquè territo-
rialitzi les polítiques actives i les polítiques passives, a 
fi de que es pugui impulsar un procés d’integració real 
d’ambdues polítiques i de que es garanteixi una gestió 
responsable, eficient i eficaç dels recursos públics.

4. Desenvolupar un pla de xoc adreçat a les persones atu-
rades que en els propers mesos perdin la cobertura eco-
nòmica, com a conseqüència de la finalització de progra-
mes prestacionals o assistencials.

5. Impulsar un pla d’actuació integral per prevenir i com-
batre l’atur de les persones joves i de les persones majors 
de 45 anys.

6. Impulsar accions per reduir l’impacte de l’estacionali-
tat pròpia de determinats sectors de l’economia catalana 
sobre les persones que hi treballen i així garantir el des-
envolupament de la seva carrera professional i la seva 
ocupabilitat de manera estable.

7. Impulsar mesures per millorar l’ocupabilitat de les 
persones amb nivells de formació i qualificació baixos, 
que eviti la seva cronificació en la situació de desocupa-
ció o la seva inserció en el mercat de treball submergit.

8. Activar els mecanismes d’interlocució que permetin 
que des de la negociació col·lectiva a Catalunya es fomen-
ti la creació d’ocupació i la millora de la productivitat.

d) Impulsar mesures de suport als sectors productius. En 
aquest sentit: 

1. Es donarà el màxim compliment possible a la Resolu-
ció 671/VIII, del Parlament de Catalunya, sobre el món 
agrari aprovada el 14 d’abril de l’any 2010, adaptant-la a 

lectura i la promoció d’activitats d’ensenyament-apre-
nentatge que facilitin l’assoliment de les competències 
bàsiques i la millora dels seus resultats en les proves di-
agnòstiques.

2. Oferir estratègies formatives a l’estiu als alumnes de 
l’ESO que no hagin superat els coneixements i compe-
tències bàsiques.

3. Ampliar el ventall de matèries optatives que actual-
ment s’ofereixen a quart d’ESO, per tal d’oferir un currí-
culum als alumnes que facin aquest darrer curs de l’etapa, 
que tingui una relació més directa amb les seves expec-
tatives posteriors, tant dels estudis post obligatoris com 
de les seves perspectives d’incorporació al món laboral.

4. Dissenyar un pla d’avaluació del servei de Suport Es-
colar Personalitzat, implantat aquest curs 2011-2012, per 
a la millora de l’èxit escolar a primària.

b) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a posar les condicions per a formar alumnes ca-
paços de dominar tres llengües en el marc d’una escola 
catalana. En aquest sentit demana: 

1. Potenciar l’actualització metodològica i lingüística del 
professorat especialista de primària i secundària amb el 
manteniment de les estades a l’estranger.

2. Oferir formació lingüística per al professorat no espe-
cialista.

3. Proporcionar als centres educatius orientacions per a 
l’ensenyament de les llengües estrangeres a l’aula, l’en-
senyament de matèries o de continguts no-lingüístics 
en una llengua estrangera i l’ensenyament per projectes 
transversals dins i fora del centre educatiu.

c) En darrer terme, el Parlament de Catalunya valora l’es-
forç realitzat pel col·lectiu de docents en destinar una 
hora més de les seves hores laborals al treball a les aules, 
mesura que ha permès començar amb tota la normalitat 
un curs amb 29.000 alumnes més, sense incrementar la 
plantilla de professorat.

Proposta de resolució núm. 2

Immersió lingüística

El Parlament de Catalunya referma el seu compromís 
amb un model d’escola catalana en llengua i en con-
tinguts, que no segregui els infants i joves per raó de la 
seva llengua familiar, i que contribueixi a la construcció 
d’una societat més democràtica, lliure i cohesionada, i 
manifesta: 

a) Que l’ensenyament a Catalunya, amb el català com a 
llengua vehicular i emprant el mètode de la immersió 
lingüística, ha de continuar essent un dels principals ac-
tius per aconseguir una societat cohesionada, en què no 
se segreguin comunitats per raons lingüístiques.

b) Que cal reforçar el model d’escola catalana i millo-
rar-ne la seva qualitat, per tal de garantir un bon conei-
xement de llengües, en especial les dues oficials al final 
de l’escolarització obligatòria, i que possibiliti el lliure 
exercici d’ús del català en tots els àmbits socials, econò-
mics i culturals.
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e) Endegar projectes experimentals de foment de l’em-
prenedoria en els estudis de formació professional.

Proposta de resolució núm. 5

Universitats, recerca i innovació

En matèria d’universitats, recerca i innovació, el Parla-
ment de Catalunya, per incrementar la qualitat, l’eficièn-
cia i la internacionalització del sistema universitari i de 
recerca català, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Continuar desenvolupant el Pacte Nacional per a la 
Recerca i la Innovació. En aquesta línia el Govern pre-
sentarà el projecte de llei de la Ciència de Catalunya.

b) Flexibilitzar les estructures docents i millorar la ca-
pacitat de selecció del professorat universitari. Per tal 
d’assolir-ho: 

1. Es promourà l’ús majoritari de les figures contractuals 
per a la contractació del professorat permanent amb cri-
teris d’excel·lència, en el marc del pla Serra Húnter.

2. Es promouran figures de suport a la docència i a la 
recerca, de manera que el professorat permanent pugui 
dedicar-se a activitats acadèmiques més especialitzades.

c) Prosseguir i intensificar les accions destinades a ga-
rantir i enfortir l’autonomia dels centres de recerca de la 
Generalitat, tant pel que fa a seva governabilitat com a la 
seva autonomia financera.

d) Impulsar un nou model de governança de les univer-
sitats catalanes a partir d’un debat plural amb tots els 
agents implicats i impulsar, si s’escau, els canvis legisla-
tius permanents.

e) Presentar un projecte de llei de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya.

f) Impulsar actuacions estratègiques per a què les univer-
sitats esdevinguin motors del desenvolupament del país: 

1. Enfortir l’ocupabilitat dels graus i màsters.

2. Integrar el desenvolupament de competències d’em-
prenedoria en els programes de formació.

3. Promoure doctorats realitzats en empreses i la inserció 
de doctors a aquestes.

4. Impulsar programes d’intercanvi de professorat i pro-
fessionals entre l’acadèmia i l’empresa.

5. Potenciar la creació d’empreses de base tecnològica 
(start-up i spin-off).

6. Promoure l’establiment d’aliances estratègiques entre 
les universitats i el teixit industrial en els processos d’in-
novació.

Proposta de resolució núm. 6

Un model sanitari de qualitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a continuar treballant per a la sostenibilitat futura 
d’un model sanitari de qualitat, que prioritzi l’atenció al 

les circumstàncies pressupostàries i al procés de reforma 
de la PAC.

2. Intensificar les actuacions destinades al manteniment 
del teixit productiu a Catalunya, mitjançant la detecció 
i anticipació de situacions de risc i la potenciació de les 
oportunitats que se’n derivin.

3. Desenvolupar instruments financers de rescat per a 
empreses amb un projecte industrial viable, de continuï-
tat, i estratègic a nivell territorial, sectorial o social.

4. Enfortir les relacions institucionals entre els agents 
econòmics i socials i l’administració, per desenvolupar 
conjuntament un model industrial de referència.

5. Presentar durant l’any 2012 un projecte de llei general 
del comerç i dels serveis que preservi el model comercial 
català propiciant que l’activitat comercial es desenvolupi 
amb qualitat, transparència i lleial competència i que les 
noves implantacions es realitzin en les trames urbanes 
consolidades dels municipis.

6. Aprovar i desplegar el nou Pla Estratègic de Turisme 
de Catalunya 2011-2015.

7. Impulsar la promoció turística als mercats interconti-
nentals millor connectats amb Catalunya: Amèrica del 
Nord i el Sud Est Asiàtic.

8. Presentar el nou Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 
de Catalunya 2012-2020 i desenvolupar el Pla d’Estalvi 
i Eficiència Energètica dels edificis de la Generalitat de 
Catalunya.

e) Elaborar un Pla de Suport Integral al Treball Autònom 
amb la col·laboració dels agents del sector.

Proposta de resolució núm. 4

Avançar en la construcció d’un nou model 
integrat de formació professional

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a donar compliment a l’Acord de Govern de 8 de 
març de 2011 per a la integració dels diferents sistemes 
de la formació professional a Catalunya. I en aquest sen-
tit, reclama: 

a) Avançar en la delegació per part dels departaments 
competents en la matèria de part de les decisions estra-
tègiques cap a una nova estructura. De manera concreta, 
s’establirà un procediment comú d’avaluació i acredita-
ció de les competències professionals entre els Departa-
ments d’Ensenyament i el d’Empresa i Ocupació.

b) Continuar garantint que tots els estudiants que desit-
gin cursar estudis de formació professionalitzadora tin-
dran accés a modalitats que permeten accedir a un grau 
superior de formació professional.

c) Generalitzar a partir del curs 2011-2012 l’aprenentatge 
de l’anglès a totes les titulacions de formació professional.

d) Dissenyar un portal d’educació permanent per facili-
tar informació actualitzada al professorat, a l’alumnat i a 
les famílies, per a l’orientació acadèmica i professional 
dels joves.



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 63

a Catalunya, com a mínim fins el 50% del cost total, tal i 
com estableix la llei.

e) En matèria de polítiques actives adreçades persones 
perceptores de la Renda Mínima d’Inserció i per tal 
d’evitar la seva cronificació i facilitar la seva inserció en 
el mercat de treball: 

1. Continuar millorant l’atenció i el seguiment dels plans 
individuals de reinserció de la Renda Mínima d’Inserció 
a través de la segmentació del conjunt dels perfils dels 
beneficiaris, que permetrà una atenció i un seguiment 
més personalitzats per donar una millor resposta a les 
necessitats de cadascuna de les persones. Així doncs, el 
departament de Benestar Social i Família en farà el se-
guiment dels perfils més socials i el Departament d’Em-
presa i Ocupació dels perfils més laborals.

2. Efectuar les negociacions necessàries amb Govern de 
l’Estat per a què es traspassi a Catalunya la gestió i els 
recursos que actualment es destinen a la Prestació per 
Atur Extraordinària.

3. Continuar aplicant un conjunt de mesures per millorar 
la seva ocupabilitat i, per tant, la seva inserció laboral en 
el mercat de treball, entre d’altres: 

i. Incrementar i adaptar els itineraris d’inserció laboral al 
nou mercat de treball.

ii. Fer una reserva de Plans d’Ocupació amb les especi-
ficitats que requereixi l’atenció dels col·lectius amb vul-
nerabilitat.

iii. Dissenyar un Pla Estratègic per les empreses d’in-
serció com a via d’ocupació per aquelles persones des-
tinatàries que requereixin de mercats tutelats previs a la 
incorporació a l’empresa ordinària.

iv. Potenciar mesures de discriminació positiva per les 
empreses que contractin aquest col·lectiu.

v. Activar un Programa per facilitar als municipis me-
sures de col·laboració cívica que reverteixin en benefici 
de la comunitat i que alhora millorin les competències 
formatives que millorin el grau d’ocupabilitat i posterior 
inserció laboral dels destinataris.

f) En matèria d’immigració, i amb plena col·laboració 
amb el món local, s’insta el Govern de la Generalitat a 
exercir les noves competències de Catalunya en matèria 
d’immigració relatives a: 

1. la valoració de l’esforç d’integració de la persona nou-
vinguda per a accedir a l’arrelament social, 

2. la valoració de l’esforç d’integració de la persona nou-
vinguda per a accedir al reagrupament familiar, 

3. l’autorització de la residència temporal per a arrela-
ment social i la seva renovació, 

4. l’accés a la nacionalitat espanyola per residència, amb 
l’elaboració dels informes preceptius dels quals ja s’ha 
iniciat la tramitació.

Així mateix s’insta al Govern a continuar els treballs per 
al desplegament de la Llei d’acollida de les persones im-
migrades i retornades a Catalunya i dissenyar els contin-
guts de les accions formatives i informatives del servei 
de primera acollida.

pacient i garanteixi la prestació del servei en els centres 
d’atenció primària, els hospitals i les urgències.

En aquesta línia, insta el Govern a buscar la màxima im-
plicació i col·laboració dels professionals sanitaris en les 
mesures de definició del nou model, així com a avançar 
en els models de gestió basats en l’autonomia professio-
nal i reforçar la carrera professional del conjunt del per-
sonal sanitari.

Així mateix, el Parlament insta al Govern a implementar 
el Pla de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Cata-
lunya, promovent la coordinació dels serveis sanitaris i 
socials.

En matèria de política farmacèutica s’insta al Govern a 
compatibilitzar les mesures d’estalvi amb el desenvolu-
pament del sector farmacèutic com a motor econòmic 
del país i agent de la recerca i innovació.

Proposta de resolució núm. 7

Polítiques socials

En matèria de polítiques socials, el Parlament de Catalu-
nya insta el Govern de la Generalitat a: 

a) En matèria d’habitatge: 

1. Dissenyar un pla de xoc per a l’adjudicació d’habitat-
ges buits del parc públic de la Generalitat per posar-los 
a disposició d’aquelles persones amb dificultats d’accés 
a l’habitatge.

2. Continuar participant de manera activa en el debat so-
bre modificació de la normativa hipotecària i la regula-
ció de la dació en pagament de l’habitatge amb l’objectiu 
de regular a Catalunya un protocol d’actuació en el cas 
d’impagament de les quotes hipotecàries que eviti la pèr-
dua de l’habitatge i el posterior desnonament.

3. Presentar un projecte de llei de modificació del Codi 
de Consum per a determinar com a clàusula abusiva la 
fixació d’un tipus d’interès de demora que superi en 2,5 
vegades el tipus d’interès legal del diner.

b) En matèria de suport a les persones amb discapacitat, 
elaborar un nou marc normatiu que permeti desenvolu-
par i garantir la plena accessibilitat de les persones amb 
discapacitat i actualitzi la normativa vigent que té més 
de 20 anys.

c) En matèria de pobresa, continuar treballant des de la 
coordinació interdepartamental en la lluita per l’eradi-
cació de la pobresa i per la inclusió social en els àmbits 
de pobresa estructural, les noves formes de pobresa, la 
pobresa infantil, com també a elaborar estratègies terri-
torials a tal efecte.

d) En matèria d’atenció a la dependència: 

1. Garantir que en el termini de sis mesos estiguin resolts 
tots els expedients pendents.

2. Reclamar al Govern de l’Estat els recursos econòmics 
necessaris de la llei 39/2006, de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència, tenint en compte els costos dels serveis a 
Catalunya i augmentant l’aportació econòmica de l’Estat 
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Proposta de resolució núm. 10

Territori i sostenibilitat

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a reclamar al Govern de l’Estat: 

1. La presència d’una majoria determinant de les institu-
cions catalanes en la gestió de l’Aeroport de Barcelona en 
el marc del procés de privatització de la seva gestió, tal i 
com va acordar aquest Parlament en la Resolució 87/VIII 
del Parlament de Catalunya, sobre la gestió de l’aeroport 
de Barcelona, i en la Moció 50/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre la participació de les institucions cata-
lanes en la gestió de les infraestructures aeroportuàries.

2. El traspàs dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell i 
gestió des de cadascun dels seus territoris per part de les 
institucions catalanes.

3. L’acceleració de les inversions d’accessos ferroviaris i 
viaris als Ports de Barcelona i de Tarragona, part priori-
tària de l’eix ferroviari mediterrani.

4. El compliment dels calendaris per acabar infraes-
tructures essencials pel país. És el cas de l’alta velocitat 
ferroviària entre Barcelona, Girona, Figueres, Perpinyà i 
Europa, prevista per finals del 2012. I el de la connexió 
elèctrica amb França i Europa, per finals de 2014.

5. El compliment de les inversions compromeses per 
l’Es tat en el Pla de rodalies.

6. La redacció del Pla de regionals i millora dels serveis 
regionals de Renfe.

7. Reemprendre les actuacions de la xarxa viària de titu-
laritat estatal, que estan aturades i tenen una funcionalitat 
fonamental per a l’estructuració de la xarxa com a suport 
de l’activitat econòmica i de l’accessibilitat territorial.

b) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a implantar el Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire 2011-2015 que meni l’acció del Govern 
de la Generalitat de Catalunya amb les altres administra-
cions competents en la matèria.

c) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a presentar aportacions en matèria d’Economia 
Verda i Governança Ambiental de cara a la Conferència 
de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Soste-
nible, coneguda com a Rio+20, i treballar conjuntament 
amb altre governs sub-estatals per tal que sigui recone-
gut oficialment l’imprescindible paper que aquests go-
verns juguen en l’aplicació de l’agenda ambiental.

Proposta de resolució núm. 11

Seguretat

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

a) Prioritzar les polítiques basades en la prevenció, l’efi-
càcia i la cooperació amb tots aquells que actuen en 
l’àmbit de la seguretat, especialment les policies locals.

b) Iniciar un procés de diàleg institucional que permeti 
elaborar un projecte de Llei del sistema de policia de Ca-

g) En matèria de voluntariat, s’insta al Govern de la Ge-
neralitat a liderar un treball coordinat amb la resta d’ad-
ministracions públiques, per tal de reforçar i donar con-
tinuïtat, en base al Pla Nacional de l’Associacionisme i 
el Voluntariat de Catalunya i de les recomanacions ema-
nades del II Congrés Europeu del Voluntariat, el model 
català de voluntariat.

h) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a que el Govern de l’Estat territorialitzi, en funció 
dels recursos recaptats al nostre territori, en favor de la 
Generalitat de Catalunya, el fons derivats del 0,7% de 
l’IRPF per a finalitats socials per tal de destinar-ho a 
projectes de les entitats socials de Catalunya.

Proposta de resolució núm. 8

Administracions públiques i organització 
territorial

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

a) Continuar treballant per a superar la divisió provinci-
al i disposar d’un model organitzatiu propi amb les ve-
gueries, les comarques i els municipis com a referents. 
En aquest sentit, s’iniciarà un diàleg amb el territori per 
consensuar un model propi d’organització territorial que 
no suposi un augment de costos i nivells administratius 
per a la ciutadania.

b) Presentar un projecte de llei de governs locals per a 
aconseguir una estructura territorial i administrativa 
més racional i més eficient.

c) Acordar la supressió, en el termini d’un any, d’aquells 
àmbits administratius que generin duplicitats o costos 
innecessaris.

d) En l’àmbit de la justícia,

1. Elaborar una proposta de modificació de la Llei Orgà-
nica del Poder Judicial i altres lleis processals per tras-
lladar-les al Govern de l’Estat i a les Corts Generals per 
a la seva tramitació, que prevegi la creació del Consell de 
Justícia de Catalunya i l’ampliació de les competències 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a què 
sigui l’última instància en tots els ordres jurisdiccionals.

2. Instar el Govern de l’Estat a la modificació de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial per a possibilitar traspassos 
addicionals de mitjans personals i materials de l’Admi-
nistració de Justícia.

Proposta de resolució núm. 9

Corredor ferroviari mediterrani

El Parlament de Catalunya expressa el seu suport ine-
quívoc al projecte de construcció de l’eix ferroviari me-
diterrani Algesires - Múrcia - València - Barcelona - La 
Jonquera com a infraestructura essencial per al desen-
volupament econòmic de Catalunya i insta el Govern a 
seguir treballant a tots els nivells per fer que aquest pro-
jecte esdevingui una realitat.



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 65

Així mateix, insta el Govern a demanar a l’Estat el com-
pliment de la disposició addicional tercera de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, d’acord amb la metodologia 
pactada entre ambdues administracions, i en aquest sentit, 
reclama la transferència dels recursos corresponents a la 
liquidació del saldo pendent dels anys 2008, 2009 i 2010.

Proposta de resolució núm. 14

Sobre el nou model de finançament basat en 
el concert econòmic

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’ar-
ribar a un pacte fiscal per a Catalunya fora del sistema de 
règim comú i de la negociació multilateral, per això es 
compromet a treballar perquè les conclusions de la Co-
missió d’Estudi d’un nou model de finançament basat en 
el concert econòmic es fonamentin en la necessitats d’es-
tablir un sistema de finançament per a Catalunya amb les 
característiques següents: 

a) Una relació bilateral entre la Generalitat de Catalunya 
i l’Estat.

b) L’establiment d’un sistema tributari integral propi per 
a Catalunya que determini les disposicions tributàries 
com les normes generals, de gestió i de procediment i 
normes específiques per a cada tribut, les relacions fi-
nanceres entre Catalunya i l’Estat i els òrgans de super-
visió del concert econòmic.

c) L’assumpció efectiva per part de la Generalitat de Ca-
talunya de les competències en exacció, recaptació, ges-
tió, liquidació, inspecció i revisió de tots el tributs gene-
rats a Catalunya i que es gestionin a través de l’Agencia 
Tributària de Catalunya.

d) La plena capacitat normativa sobre tots els tributs ge-
nerats a Catalunya dins del marc d’harmonització fiscal 
comunitària.

e) Establiment de la quota a lliurar a l’Estat com a part 
alíquota del cost de les competències o serveis comuns 
que exerceix l’Estat que li són propis, revisable quin-
quennalment i que s’acordarà en el marc de la Comissió 
Bilateral Estat-Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Constituir, en el termini màxim d’un mes des de 
l’aprovació de les conclusions de la Comissió d’estudi, un 
grup de treball per avaluar i proposar la base del càlcul 
per establir la quota a lliurar a l’Estat. Els resultats es 
posaran a disposició dels grups parlamentaris.

b) Aconseguir la implicació activa de tots els sectors po-
lítics, econòmics i socials de Catalunya al voltant de les 
bases del model de finançament aprovades pel Parlament 
d’acord amb el Govern.

c) Impulsar accions informatives a la ciutadania i els 
agents econòmics i socials sobre la proposta aprovada 
pel Parlament d’acord amb el Govern de nou model de 
relació econòmica de Catalunya amb l’Estat.

d) Presentar, en un termini de 3 mesos, un projecte de 
llei que reguli els instruments de consulta popular de 

talunya que garanteixi una òptima coordinació entre les 
diferents policies de Catalunya.

c) Iniciar un procés participatiu per elaborar un nou 
Codi d’Ètica de la policia catalana que compti amb la 
participació i l’acceptació de totes les institucions, amb 
el consens dels òrgans policials, dels sindicats i de tota 
la societat.

d) Elaborar un Pla de lluita contra la violència masclista i 
domèstica amb una visió més integral i amb l’objectiu de 
millorar l’eficàcia i l’efectivitat en l’àmbit de la protecció 
de la víctima.

e) Impulsar un projecte de Llei d’ús de l’espai públic.

f) Instar el Govern de l’Estat per accelerar la creació del 
sistema electrònic de registre de faltes com a element de 
lluita contra la multireincidència.

Proposta de resolució núm. 12

Llengua i cultura

a) En matèria de llengua i cultura, el Parlament de Cata-
lunya insta el Govern a: 

1. Defensar l’estatus jurídic, social i nacional de la llen-
gua catalana davant dels atacs que se li puguin fer tant 
des de l’exterior com des de l’interior del país.

2. Presentar, en el termini màxim de 3 mesos, un Pla 
2011-2017 de concreció de la llei 20/2010, del cinema, 
i garantir l’assoliment dels objectius de l’article 18 de la 
mateixa sobre garantia d’accés lingüístic.

3. Continuar i aprofundir els esforços per tal que el ca-
talà sigui reconegut com a llengua europea, en un marc 
d’igualtat amb la resta d’idiomes que tenen el caràcter 
d’oficials a la UE.

b) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a intensificar les converses amb el Govern de 
la Generalitat Valenciana, d’acord amb la Declaració del 
Parlament de Catalunya de suport a un acord entre els 
governs de la Generalitat valenciana i de la Generalitat 
catalana perquè tots els respectius canals de ràdio i tele-
visió arribin als dos territoris amb normalitat.

c) El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a la 
llengua i cultura araneses i insta el Govern a defensar 
amb tots els instruments que té al seu abast la Llei de 
l’aranès davant del recurs que el govern espanyol ha pre-
sentat al Tribunal Constitucional.

Proposta de resolució núm. 13

Compliment de l’Estat amb Catalunya

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a accelerar les negociacions per a què es compleixin 
les obligacions pendents de l’Estat amb Catalunya, espe-
cialment pel que fa a les transferències competen cials, 
al pagament de la bestreta del fons de competitivitat 
corresponent a l’any 2011 i plantejar el cobrament de les 
bestretes corresponents als propers exercicis.



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 66

Proposta de resolució número i: actuacions 
urgents

El Parlament de Catalunya,

1. Insta el Govern a afirmar la seva plena determinació 
a desplegar l’Estatut votat pels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya.

2. Insta el Govern a presentar la seva proposta de pacte 
fiscal en el marc de la Comissió d’Estudi creada a tal 
efecte.

3. Manifesta que les retallades pressupostàries tal com 
les està duent a terme el Govern estan suposant una greu 
amenaça per la cohesió social de Catalunya deixant la 
part de la ciutadania amb menys recursos sense accés a 
serveis essencials de qualitat.

4. Insta el Govern a recolzar les administracions locals, 
reduint al mínim els terminis de pagament de les seves 
obligacions financeres envers aquestes de l’exercici en 
curs, així com a programar en el termini més breu possi-
ble el cobriment del deute acumulat que manté amb totes 
les entitats del món local.

5. Insta el Govern a complir amb exactitud les mocions 
i resolucions aprovades pel Parlament, ja sigui en Ple o 
en Comissió.

6. Denuncia l’incompliment per part del Govern de la 
moció 30/IX del Parlament sobre la sisena hora en l’edu-
cació primària i l’elaboració d’un pla contra el fracàs es-
colar.

7. Denuncia l’incompliment per part del Govern de la 
moció 26/IX del Parlament sobre l’impacte de les reta-
llades en serveis socials i en equipaments.

8. Denuncia l’incompliment per part del Govern de la 
moció 25/IX del Parlament sobre la situació econòmica i 
les finances públiques.

9. Denuncia l’incompliment per part del Govern de la 
moció 20/IX del Parlament sobre l’atur i les polítiques 
d’ocupació.

10. Reprova l’actuació del Conseller d’Empresa i Ocu-
pació, per la seva actuació en l’atenció i el suport a les 
persones en situació d’atur i a les empreses en dificultats.

11. Insta el Govern a fer totes les gestions necessàries 
per tal que es retiri el recurs contra la Llei d’Educació de 
Catalunya presentat davant el Tribunal Constitucional.

12. Insta el Govern a complir la llei de finances públi-
ques que obliga a presentar el projecte de llei de Pressu-
postos de la Generalitat al Parlament abans del 10 d’oc- 
 tubre, atès que aquest any no cal esperar pressupost de 
l’Estat per calcular l’import de la transferència de l’Estat.

13. Insta el Govern, mentre no es creï un impost per a 
les grans fortunes, a restablir l’impost de successions i 
donacions.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

caràcter no referendari, amb l’objectiu, entre d’altres, 
de poder donar suport legislatiu a un procés de ratifica-
ció ciutadana de la proposta de pacte fiscal detallat en 
l’apartat 1 que Catalunya plantegi a l’Estat.

Proposta de resolució núm. 15

Austeritat i polítiques d’ingressos

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Presentar el proper projecte de llei de pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012 d’acord amb 
els principis d’austeritat i d’estabilitat pressupostària, 
com a element imprescindible per a garantir el reequili-
bri de les finances de la Generalitat i evitar un increment 
excessiu de les despeses derivades del pagament d’inte-
ressos, que perjudicarien els recursos per a prestació de 
serveis bàsics.

b) Impulsar un pla de racionalització de les empreses pú-
bliques de Catalunya que inclogui la posada en el mercat 
de participacions en empreses o prestacions en serveis 
públics.

c) Reclamar a l’Estat l’exercici dels principis de lleialtat 
institucional i la seva coresponsabilitat amb les finances 
de la Generalitat.

d) Mantenir durant l’any 2012 els nivells fiscals que va 
aprovar l’anterior Govern de la Generalitat en la passada 
legislatura. Això afecta a tributs com els tipus màxims 
de l’IRPF, situats a Catalunya en el 49%, a l’impost de 
transmissions patrimonials i a l’impost d’actes jurídics 
documentats, entre d’altres.

e) Promoure la creació, amb caràcter temporal, d’una fi-
gura tributària de caràcter progressiu que gravi les grans 
acumulacions de rendes, allò que es coneix com l’impost 
sobre les grans fortunes.

2. El Parlament de Catalunya es compromet a agilitar al 
màxim la tramitació parlamentària del projecte de llei 
d’estabilitat pressupostària recentment aprovat pel Go-
vern, com a expressió inequívoca de la voluntat d’assolir 
el reequilibri financer de la Generalitat i de correspondre 
amb els compromisos internacionals, com a base per a 
garantir el futur dels serveis bàsics de l’estat del benes-
tar, en exercici de les pròpies competències.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 20444, 20445 i 20446)

Reg. 20444

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 
i 133 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orien-
tació política general del Govern (tram. 255-00003/09).
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9. Garantir la transparència dels primers nou mesos de 
llistes d’espera.

10. Garantir la governabilitat dels centres, els sectors 
(Governs Territorials de Salut) i les regions sanitàries, 
amb la màxima transparència pel que fa als seus resul-
tats en salut i econòmics.

En matèria d’Educació

11. Crear el Servei d’Educació de Catalunya.

12. Desplegar les potencialitats de la Llei d’Educació de 
Catalunya, en matèria d’autonomia de centres i direcció 
i gestió de centres, per impulsar el sistema d’avaluació 
col·lectiva, centres educatius i professorat, del sistema 
educatiu.

13. Mantenir la sisena hora de l’horari escolar en els 
centres de titularitat pública que imparteixen l’educació 
primària.

14. Complir íntegrament amb els convenis signats amb 
els ajuntaments per a la creació i funcionament de les 
escoles bressol.

15. Mantenir les subvencions destinades al funcionament 
de les escoles de música dependents dels ajuntaments.

16. Mantenir les ajudes pel transport escolar obligatori 
(d’un municipi a un altre municipi, i dins d’un mateix 
municipi) i consegüents ajudes de menjador escolar, en 
els termes que estableix la legislació.

17. Mantenir les dotacions i desplegar totes les beques 
i ajudes a l’alumnat i a les famílies, i en primer lloc les 
beques-menjador, d’acord amb un criteri de necessitat.

18. Donar impuls i desplegar el programa d’ensenyament 
de llengües, el programa d’acollida d’immigrants i el 
programa de plans d’entorn escolars.

19. Habilitar recursos per a la realització de noves cons-
truccions i la rehabilitació d’edificis escolars en el terri-
tori, actuant en primer lloc sobre els equipaments amb 
les obres d’execució ja licitades i sobre els que varen re-
bre vist i plau al seu finançament per part del Govern.

20. Assegurar sense excepcions els recursos pel submi-
nistrament bàsic d’aigua, gas, electricitat i telecomunica-
cions, en tots els centres escolars.

Polítiques socials

21. Donar resposta a les necessitats bàsiques de la ciuta-
dania en risc o bé en situació d’exclusió social, especi-
alment pel que fa als aturats que s’han quedat sense cap 
tipus d’ingrés per causa de l’actual crisi econòmica.

22. Establir la necessària coordinació permanent entre 
el Govern de la Generalitat, les administracions locals, 
les entitats socials i el conjunt dels treballadors i treba-
lladores socials com a garantia d’una gestió de la Renda 
Mínima d’Inserció eficaç i eficient, i evitar la generació 
de situacions de caos i alarma social.

23. Establir amb caràcter d’urgència les mesures com-
pensatòries dels recursos que han hagut de destinar els 
ajuntaments i entitats socials per tal de donar resposta a 

Reg. 20445

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 
i 133 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orien-
tació política general del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució número ii: per la cohe sió 
social i nacional A Catalunya i la garantia de 
l’estat del benestar

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

En matèria de Salut

1. Garantir en l’elaboració del Pla de Salut 2011-2014, el 
diàleg necessari amb els agents socials de l’àmbit de la 
salut presents al Consell Català de la Salut, per tal que 
els escenaris econòmics i pressupostaris que s’establei-
xin per aquest període tinguin l’acceptació i compromís 
necessaris per enfortir el model sanitari català.

2. Iniciar de manera immediata les converses per assolir 
un acord per la sostenibilitat, la qualitat i l’equitat del 
sistema sanitari a Catalunya i Espanya.

3. Convocar amb caràcter d’urgència una comissió polí-
tico-tècnica, amb la participació de les entitats munici-
palistes (Federació de Municipis de Catalunya i Associ-
ació Catalana de Municipis) per tal de: 

a) Explicar els plans que s’han estat executant els darrers 
mesos.

b) Obrir un diàleg real amb els agents implicats i els 
Ajuntaments, convocant tots els Governs Territorials de 
Salut i les Direccions del Consells de Salut de les regions 
sanitàries per tal d’explicar-los el pla de mesures i con-
sensuar i aprovar un pla de setembre a desembre.

c) Presentar un pla assumible de reordenació de les ur-
gències i el transport sanitari que no faci perdre qualitat, 
equitat i la confiança dels ciutadans, els professionals, 
les empreses de provisió pública i els alcaldes.

4. Aturar els tancaments de serveis mentre no es garan-
teixi el diàleg amb els agents implicats i amb el territori, 
convocant de manera immediata els Governs Territorials 
de Salut arreu del territori.

5. Reemprendre les inversions necessàries per garantir 
els nivells de qualitat del sistema sanitari que tenia abans 
de les retallades dutes a terme pel Govern.

6. Estendre a tot el territori el sistema de finançament 
territorial en base capitativa.

7. Racionalitzar la despesa ajudant i incentivant als cen-
tres a que generin més ingressos.

8. Garantir l’estabilitat dels convenis laborals del sector 
mitjançant l’establiment de models retributius per als tre-
balladors sanitaris que permetin unes relacions laborals 
dignes, ben remunerades i assumides per totes les parts.
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Immigració

36. Convocar els signants, inclosos els partits polítics, 
del Pacte Nacional per a la Immigració amb l’objectiu 
de fer un balanç des de la seva aprovació i actualitzar els 
objectius i estratègies d’acord amb les realitats socials i 
econòmiques actuals.

37. Presentar i acordar amb els grups parlamentaris, el 
Reglament de la Llei d’acollida de les persones immi-
grades i retornades a Catalunya per tal de desenvolupar 
les eines de formació per a la integració de les persones 
immigrades.

Habitatge

38. Ampliar i fomentar les polítiques d’afavoriment del 
lloguer, com a instrument bàsic de les polítiques públi-
ques per l’accés a l’habitatge, destinant-li la majoria de 
recursos dels plans públics de l’habitatge.

39. Donar suport als treballs legislatius que permetin do-
tar-nos d’una nova regulació legal per millorar la situa-
ció de les persones afectades per la situació hipotecària.

40. Ampliar els recursos i les funcions, si s’escau, de 
l’OFIDEUTE, per tal d’atendre a les persones que no 
poden fer front a les seves responsabilitats hipotecàries.

41. Establir un acord marc amb les entitats financeres per 
tal de poder garantir que les persones que no pugin fer 
front al pagament del crèdit hipotecari puguin continuar 
fent ús de l’habitatge, sempre que sigui l’habitual, per un 
període mínim de tres anys.

42. Continuar impulsant una política pública d’interven-
ció integral en barris, iniciada l’any 2004 amb l’apro-
vació de la llei 2/2004 de barris i àrees urbanes que 
necessiten d’atenció especial i dur a terme la convoca-
tòria específica corresponent a l’any 2011, abans de final 
d’any. Així mateix, cal reactivar els programes d’acció 
territorial, com ara, els plans de comarca de muntanya, 
colònies industrials, etc.

43. Continuar impulsant la intervenció municipal en les 
urbanitzacions amb dèficits urbanístics i dur a terme la 
convocatòria específica corresponent a l’any 2011, abans 
de finals d’any.

44. Establir mesures (reduccions fiscals, ajuts a la com-
pra, de copropietat pública, etc.) per obtenir una reduc-
ció del parc d’habitatges buits, de forma concertada amb 
els ajuntaments.

45. Destinar, prioritzant el sector d’activitat, un fons 
específic al foment de la rehabilitació d’habitatges, en 
especial per incrementar la seva accessibilitat i reduir 
la pobresa energètica, millorant la qualitat del parc ja 
existent i apostant per la revalorització residencial de la 
ciutat construïda.

46. Vetllar per la continuïtat i la viabilitat dels serveis 
públics de producció i de gestió de l’habitatge protegit.

47. Garantir el manteniment de les reserves públiques de 
sòl, d’acord amb el planejament, destinat a l’habitatge i 
garantir el seu desenvolupament a fi de conservar reser-
ves estratègiques per atendre les necessitats futures de 
la població.

les situacions d’emergència social produïdes als munici-
pis com a conseqüència de les greus deficiències posades 
de manifest en la implementació per part de la Generali-
tat del canvi de forma de cobrament i les campanyes de 
control del PIRMI.

24. Habilitar immediatament una prestació econòmica i 
un itinerari personalitzat d’inserció laboral adreçats al 
conjunt de persones que estan sent expulsades i les que 
han quedat excloses de l’accés a la Renda Mínima d’In-
serció.

25. Resoldre urgentment l’acumulació i retenció d’expe-
dients de la Renda Mínima d’Inserció tot agilitzant els 
expedients de les sol·licituds de Renda Mínima d’Inser-
ció que resten aturades i pagant els beneficiaris amb ex-
pedients aprovats.

26. Reforçar els serveis socials bàsics així com els pro-
grames de seguiment i inserció sociolaboral de les enti-
tats socials acreditades.

27. Reformar urgentment la Renda Mínima d’Inserció 
tal i com es preveu a l’Acord Estratègic 2008-2011, que 
promou aquesta reforma des de la construcció col·lectiva, 
l’acord i el consens amb el conjunt d’administracions, 
institucions, entitats i agents socials i econòmics impli-
cats en la lluita contra l’exclusió social al nostre país.

28. Impulsar un procés de diàleg que incorpori els agents 
econòmics i socials, entitats socials i grups parlamenta-
ris per tal de dissenyar un marc de referència integral que 
articuli el conjunt d’actuacions adreçades a abordar l’ex-
clusió i potenciar la inclusió social al nostre país, que es 
concretaria en un Pacte Nacional per a la Inclusió Social.

29. Posar en funcionament els equipaments de manera 
immediata a través tant de l’ampliació de plantilles a les 
residències públiques de l’ICASS, com a partir de la con-
certació de places.

30. Garantir el desplegament efectiu de la Llei 39/2006 de 
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Depen-
dència, així com de l’atenció a la dependència moderada.

31. Presentar durant el primer trimestre del 2012 una ava-
luació de la implementació de la Llei 39/2006 de Promo-
ció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència 
a Catalunya.

32. Reduir el temps d’espera entre la sol·licitud i la pres-
tació efectiva dels serveis o ajuts econòmics inclosos a 
la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i 
Atenció a la Dependència a Catalunya.

33. Restablir la prestació econòmica per a famílies amb 
infants a càrrec, en el pressupost de la Generalitat pel 
2012.

34. Impulsar un procés de diàleg que incorpori els agents 
econòmics i socials, entitats socials i grups parlamenta-
ris per tal de consensuar el desplegament complet i amb 
el pressupost necessari de la Llei 14/2010, dels Drets i les 
Oportunitats en la Infància i l’Adolescència, l’adopció de 
mesures concretes i els recursos específics necessaris per 
reduir la pobresa infantil que culmini amb la signatura 
d’un Pacte Nacional per a la Infància i l’Adolescència.

35. Prioritzar els recursos a les entitats socials que pres-
ten serveis, i a fer transparents les assignacions.
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48. Continuar desenvolupant les Àrees Residencials Es-
tratègiques, formalitzant els convenis i consorcis pen-
dent d’aprovació.

Cultura

49. Presentar en seu parlamentària, en el termini de 3 
mesos la proposta de desplegament del Pla d’Equipa-
ments Culturals i obrir un procés de treball conjunt amb 
els grups parlamentaris per tal de consensuar-lo.

50. Presentar en seu parlamentària en el termini de 6 
mesos un Pla d’ensenyaments artístics i obrir un procés 
de treball conjunt amb els grups parlamentaris per tal de 
consensuar-lo.

51. Presentar en seu parlamentària en el termini de 4 me-
sos una proposta d’Acord per a la dinamització cultural i 
el coneixement com a motor econòmic, i obrir un procés 
de treball conjunt amb els grups parlamentaris per tal de 
consensuar i aprovar-lo conjuntament.

Interior

52. Recuperar el programa contra la Violència Masclis-
ta, complint el compromís que el Conseller d’Interior va 
prendre en comissió parlamentària.

53. Fer un pla o programa per tal de garantir la seguretat 
en tota la xarxa de transport públic, i no només al Metro 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

54. Dotar els professionals de la seguretat, mossos d’es-
quadra i bombers, de la tecnologia més avançada i dels 
mitjans necessaris per a fer la seva tasca amb les mà-
ximes garanties per la seva integritat i amb la màxima 
eficàcia en els resultats (prioritzar la dotació d’armilles 
per càmeres en els cascs...).

55. Prioritzar la dotació i formació dels serveis centrals 
d’investigació, informació i programació tècnica per 
dotar el Cos de Mossos d’Esquadra de tots els coneixe-
ments i metodologia científica necessària per a fer front 
a les noves i sofisticades tipologies delictives presents en 
la nostra societat.

56. Fer una avaluació del desplegament de la Policia de la 
Generalitat, tenint en compte tant les opinions tècniques 
i acadèmiques, com les dels representants del món local.

57. Prioritzar les infraestructures i equipaments pendents, 
(Salt, Sant Martí, Sant Gervasi, la Jonquera...), en les que 
hi ha un total acord sobre la seva necessitat.

Justícia

58. Continuar les converses amb el Govern de l’Estat per 
tal de modificar totes les normes estatals que calgui per a 
fer efectives immediatament les disposicions de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya en matèria de Justícia.

59. Fer efectiu el Pla Nacional de l’Execució Penal a Ca-
talunya previst fins a l’any 2013.

60. Presentar el Projecte de Llei del Llibre sisè, relatiu a 
obligacions i contractes, per tal de finalitzar la compila-
ció del dret civil català.

61. Fer el desplegament i generalització de les eines in-
formàtiques i telemàtiques per tal d’aconseguir implan-
tar l’expedient electrònic, eliminant progressivament el 
format paper de les nostres oficines judicials.

62. Posar en marxa un Portal de serveis de l’Administra-
ció de Justícia a la ciutadania en la que es pugui trobar 
informació útil o coneixement de l’estat de la tramitació 
d’un assumpte o bé de certificacions.

63. Posar en marxa un Portal per als professionals, on es 
trobi informació actualitzada sobre assumptes, estat dels 
processos, etc.

Governs locals

64. Continuar incrementant el Fons de Cooperació Local.

65. Continuar invertint en infraestructures estratègiques.

66. Continuar construint i millorant equipament bàsics 
per a la ciutadania.

67. Incrementar els recursos destinats a ajuts d’emergèn-
cia que presten els municipis.

68. Incrementar els recursos dels plans locals d’ocupació.

69. Reduir la morositat de la Generalitat respecte al món 
local afrontant amb urgència el pagament dels deutes 
pendents.

70. Iniciar un diàleg amb les entitats representatives del 
món local, a partir del treball del grup d’experts desig-
nat pels Departament de Governació i Administracions 
Públiques i el d’Economia i Finances, per a establir les 
bases de la futura Llei de Finances Locals de Catalunya.

71. Aprovar una partida extraordinària de 100 milions 
d’euros destinada a les corporacions locals catalanes per 
a compensar la caiguda d’ingressos derivada de la crisi.

Programa Mediterrani de Catalunya

72. Donar impuls a una renovada política europea pel 
Mediterrani tot reforçant el Secretariat de la Unió Euro-
pea pel Mediterrani (i si s’escau, traslladant iniciatives 
o propostes al Congrés de Diputats, a la Comissió i el 
Parlament Europeu).

73. Aconseguir més recursos de la Unió Europea per al 
Secretariat, així com una major implicació activa dels 
països de la riba sud.

74. Elaborar una Estratègia Mediterrània 2025 de Cata-
lunya amb indicadors, recursos i mecanismes de coope-
ració bilateral: objectius explícits en els àmbits educatiu, 
innovació i tecnologia, desenvolupament democràtic 
global i local.

Memorial Democràtic

75. Nomenar una nova direcció d’aquest organisme i re-
prendre el programa de recuperació de fosses, en el ter-
mini d’un mes.
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xement de llengües, en especial les dues oficials al final 
de l’escolarització obligatòria, i que possibiliti el lliure 
exercici d’ús del català en tots els àmbits socials, econò-
mics i culturals.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Reg. 20446

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 
i 133 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució subsegüent al Debat sobre l’orien-
tació política general del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució número iii: per a la 
reactivació econòmica i la creació d’ocupació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Per tal que el Govern comenci a treballar en 
la reactivació de l’economia

1. Assumir des de la Presidència de la Generalitat de 
Ca talunya una convocatòria dels agents econòmics i so-
cials, durant el mes d’octubre, per tal de portar a terme 
la tasca de diàleg, concertació i acord imprescindible 
per prendre les mesures urgents contra l’atur i per a la 
reactivació de l’economia, que el conseller d’Empresa i 
Ocupació ha estat incapaç de portar a terme.

2. Donar compliment immediat als acords presos a les 
Conclusions de la Cimera per a la reactivació econòmi-
ca, celebrada el mes de març passat, reeditant urgent-
ment el full de ruta de l’Acord Estratègic.

3. Establir un calendari periòdic de reedició de la Cime-
ra per a la reactivació econòmica amb l’objectiu de fer 
el seguiment de les mesures acordades i consensuar-ne 
de noves.

4. Activar tots els instruments contemplats a la Llei de 
Política Industrial i al Pla de Política Industrial de Cata-
lunya 2010-2020. I amb caràcter immediat, a convocar el 
Consell de Política Industrial.

5. Aplicar ara i en el futur el protocol d’actuacions en 
matèria de reestructuració empresarial previst a la me-
sura 88 de l’Acord Estratègic vigent, per tractar de forma 
individualitzada cadascun dels casos de reestructuració 
empresarial derivats de la situació de crisi econòmica 
actual.

6. Informar sobre l’evolució del sector de la motocicleta 
en aplicació del Pla de Xoc aprovat per aquesta Cambra.

7. Consensuar programes de reindustrialització de les co-
marques més afectades per la reducció de l’activitat pro-
ductiva, a partir de plans específics tant pels sectors ma-
durs com pels emergents, i també polítiques de clústers.

Autogovern i llengua

76. Defensar els drets socials dels nostres conciutadans, 
que també és defensar la pròpia nació catalana. Som una 
nació per història i per voluntat de ser-ho i la nostra iden-
titat nacional és, alhora, una manera de ser i voler ser. 
Una voluntat d’autogovern i una vocació de fer una soci-
etat més justa, més solidària i més lliure.

77. Defensar amb tots els instruments al seu abast el ca-
talà com la llengua pròpia de Catalunya.

78. Afirmar el català com a llengua d’integració, cohesió 
i superació social i individual.

79. Defensar el nostre model d’immersió lingüística com 
la garantia de la nostra unitat civil.

80. Defensar i recuperar tot l’Estatut votat per la ciuta-
dania catalana.

81. No renunciar mai a millorar i augmentar el nostre 
autogovern tot aprofitant el camí de compromís, pacte i 
acord que l’Estatut ha iniciat.

A més, el Parlament de Catalunya

82. Constata el patiment i greuge sofert per desenes de 
milers de famílies catalanes que depenen de la Renda 
Mínima d’Inserció per la seva subsistència a patir de la 
decisió del Govern de la Generalitat de canviar la forma 
de pagament durant l’estiu.

83. Constata que les conseqüències de la reforma de la 
llei 10/1997, de 3 de juliol de la Renda Mínima d’Inser-
ció, han estat la retallada immediata dels recursos eco-
nòmics que la Generalitat destina a la lluita contra la po-
bresa i l’exclusió social.

84. Constata l’incompliment per part del Govern dels ca-
lendaris de posada en marxa d’equipaments per a la gent 
gran amb les obres de construcció o ampliació enllesti-
des i amb els equipaments necessaris disponibles.

85. Constata l’increment de les sol·licituds de reconeixe-
ment de prestació de la Llei 39/2006, de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència sense 
que s’hagi incrementat el nombre de prestacions atorga-
des. Alhora, el Parlament constata una forta davallada 
en les prestacions en servei de places de residència per 
a gent gran.

A més, el Parlament de Catalunya

86. Referma el seu compromís amb un model d’escola 
catalana en llengua i en continguts, que no segregui els 
infants i joves per raó de la seva llengua familiar, i que 
contribueixi a la construcció d’una societat més demo-
cràtica, lliure i cohesionada.

A més, el Parlament de Catalunya

87. Manifesta: 

a) Que l’ensenyament a Catalunya, amb el català com a 
llengua vehicular i emprant el mètode de la immersió 
lingüística, ha de continuar essent un dels principals ac-
tius per aconseguir una societat cohesionada, en què no 
se segreguin comunitats per raons lingüístiques.

b) Que cal reforçar el model d’escola catalana i millo-
rar-ne la seva qualitat, per tal de garantir un bon conei-
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9. Redreçar la seva política de suport a les persones atu-
rades derogant la normativa aprovada recentment per re-
formar la PIRMI, per tal de: 

a) Reforçar els recursos destinats al cobrament de la 
Renda Mínima d’Inserció (RMI) i finalitzar la reforma 
pactada a l’Acord Estratègic.

b) Complir amb els compromisos que va prendre en les 
Conclusions de la Cimera per a la reactivació econòmica 
del passat mes de març; establint programes de reforç a 
les persones perceptores de Renda Mínima d’Inserció, 
facilitant els processos de tramitació entre la sortida del 
PRODI i l’accés a la Renda Mínima d’Inserció i continu-
ant amb els protocols d’ajuts d’emergència social.

10. Desplegar el programa «Fem Ocupació» adreçat als 
sectors més intensius en ocupació (hostaleria, comerç, 
turisme...) o que a curt i mig termini puguin ser gene-
radors d’ocupació pel seu caràcter innovador (energia, 
TIC...) i que tinguin necessitats de cobrir llocs de treball 
a curt i mig termini.

11. Impulsar els nous Plans d’ocupació en sectors professi-
onals generadors d’ocupació, prioritzant aquells col·lectius 
que gaudeixen de bonificacions a la Seguretat Social (jo-
ves, majors de 52 anys, dones...) per tal d’afavorir la poste-
rior col·locació d’aquests aturats a l’em presa privada.

12. Crear el programa d’assessorament a petites i mit-
janes empreses o a emprenedors vinculats al programa 
INICIA per part de persones aturades majors de 50 anys 
amb una elevada experiència professional.

13. Establir els itineraris formatius adreçats a joves sense 
titulació reglada, mitjançant la concessió d’ajuts, en for-
ma de crèdits amb condicions preferents, per afavorir el 
retorn dels joves a la formació reglada.

14. Establir els itineraris personalitzats d’inserció per als 
col·lectius més afectats per la crisi a portar a terme per 
part d’entitats sense afany de lucre i per ens locals, en 
col·laboració amb el SOC.

Per tal que el Govern garanteixi el futur 
de la Formació Professional

15. Definir i posar en marxa un model integrat de For-
mació Professional per donar compliment a l’Estratègia 
Europa 2020, tot impulsant una Llei Catalana de Forma-
ció Professional.

16. Crear un organisme únic que unifiqui l’acció del Go-
vern en matèria de formació.

17. Mantenir el valor i l’acceptació empresarial de les ti-
tulacions dels ensenyaments professionals.

18. Aconseguir el traspàs definitiu de fons i competènci-
es de la formació continuada.

19. Establir un marc normatiu que permeti disposar 
d’una titulació pròpia en l’àmbit de la Formació Profes-
sional reglada.

20. Garantir la presència de les llengües estrangeres en 
tots els cicles de l’FP, adaptades als continguts curricu-
lars específics per a cadascuna de les famílies profes-
sionals.

Per tal que el Govern activi les polítiques 
d’ocupació

8. Posar en marxa urgentment un pla d’acció de lluita 
contra l’atur, per intentar recuperar el temps perdut du-
rant el 2011, que: 

a) Resolgui de manera immediata una oferta suficient i 
de qualitat de formació ocupacional a tot el territori que 
cobreixi les mancances del temps perdut els darrers 9 
mesos sense oferta.

b) Prioritzi totes les línies de convocatòries de polítiques 
actives d’ocupació flexibles adreçades a facilitar l’adap-
tació de la formació a les necessitats de l’activitat econò-
mica, com ara el programa «Suma’t», adreçat a joves de 
18 a 25 anys, i «Forma i contracta», amb especial inci-
dència sobre el col·lectiu d’aturats de llarga durada.

c) Recorri, quan hi concorrin les circumstàncies exi-
gides, al Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització 
(FEAG), per facilitar la recol·locació i l’assessorament 
laboral de persones treballadores acomiadades en sec-
tors en reconversió, com s’havia fet en anteriors etapes 
per als sectors com el tèxtil o l’automoció.

d) Posi en marxa les ajudes directes, a l’Inici de l’Activi-
tat previstes per la Conferència Intersectorial del Minis-
teri de Treball i Immigració, provinents del Fons Social 
Europeu.

e) Doti econòmicament i prorrogui 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.

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

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

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

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

j) Contingui la planificació de convocatòries previstes i 
cartera de serveis en l’àmbit de la formació ocupacional, 
per l’any 2012.
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34. Mantenir el suport als Centres d’Acollida Turística 
del nostre país i aprofitar, d’aquesta manera, les seves 
potencialitats així com els ajuts d’altres administracions 
que ara col·laboren en el seu finançament.

35. Desplegar la Llei del Codi de Consum de Catalunya.

Per tal que el Govern vetlli per la 
preservació del model català de caixes

36. Vetllar per la preservació del model de caixes cata-
là, especialment pel que fa a la seva obra social, la seva 
tasca territorial.

Per tal que el Govern compleixi amb el seu 
compromisos financers amb el món local

37. Impulsar canvis normatius necessaris per desenvo-
lupar el model de finançament local establert a l’Estatut.

38. Arbitrar solucions immediates per solucionar la greu 
situació financera del món local, començant per eixugar 
els deutes compromesos de la Generalitat amb les enti-
tats locals.

Per tal que el Govern es comprometi 
amb l’equitat fiscal

39. Fer efectiu el compromís amb l’equitat fiscal expres-
sat pel President de la Generalitat: 

a) Derogant la Llei 3/2011, del 8 de juny, de modificació 
de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost 
sobre successions i donacions.

b) Aplicant la recuperació de l’Impost del Patrimoni.

c) Establint una nova figura tributària sobre les empreses 
comercialitzadores d’energia nuclear a Catalunya.

d) Creant una unitat especial a l’ATC de lluita contra el 
frau fiscal, coordinada amb l’AEAT i els equips de de-
lictes econòmics de les forces de seguretat catalanes i 
espanyoles en la lluita contra el frau fiscal.

e) Posant en marxa un pla interdepartamental de lluita 
contra l’economia submergida.

Per tal que el Govern concreti el seu 
compromís amb la política econòmica europea 
i internacional

40. Fer efectiu el compromís amb la construcció europea 
expressat pel President de la Generalitat: 

a) Exigint davant el Govern espanyol la creació de la fi-
gura dels hispabons que contribueixi a diluir la debilitat 
de les institucions autonòmiques davant els mercats a 
l’hora de buscar finançament i reduir els costos del seu 
endeutament.

b) Defensant i donant suport davant Espanya i Europa a 
la creació de la figura dels Eurobons, amb l’objectiu de 
diluir els riscos de les economies europees més debilita-
des davant els mercats i propiciar una veritable sortida 
conjunta de la crisi.

21. Incrementar els centres integrals de formació profes-
sional al territori.

Per tal que el Govern sigui efectiu en les 
mesures de millora de la liquiditat de les 
empreses i en la reducció de la morositat de 
les Administracions Públiques Catalanes

22. Augmentar els recursos humans i materials que dis-
posen les entitats de finançament públic de la Generali-
tat, per tal de multiplicar el número d’operacions realit-
zades i esgotar els recursos destinats.

23. Reduir la morositat de l’Administració de la Genera-
litat davant tercers, tot garantint la reducció dels termi-
nis de pagament al 2011 en la línia del que s’estableix a 
la Llei de l’Estat 15/2010, de mesures de lluita contra la 
morositat en operacions comercials, per tal de no con-
tribuir a l’empitjorament de la liquiditat de les empreses 
catalanes.

24. Impulsar una línia específica de crèdit de l’ICF per 
tal d’avalar els deutes de l’administració i reduir els alts 
índexs de morositat.

25. Crear l’Observatori català de seguiment de la mo-
rositat i dels terminis de pagament, dins el departament 
competent en matèria d’economia i participat per les 
cambres de comerç i organitzacions empresarials més 
representatives, dedicat a l’anàlisi i publicació dels ter-
minis de pagament en els diferents sectors econòmics i 
en les administracions públiques, així com l’elaboració i 
difusió d’informes sobre l’evolució de la morositat.

Per tal que el Govern sigui efectiu 
en el seu compromís amb l’impuls 
de l’activitat empresarial

26. Posar en marxa línies de microcrèdits que donin su-
port a l’autoocupació i l’emprenedoria.

27. Mantenir l’ajut extraordinari a treballadors autònoms 
que han cessat la seva activitat.

28. Reactivar les línies de foment i assistència tècnica a 
cooperatives i entitats i empreses del Tercer Sector.

29. Impulsar l’elaboració d’un pla estratègic del coope-
rativisme i de les societats laborals, comptant amb el su-
port i la participació del plenari del Consell Superior de 
la Cooperació.

30. Reforçar financerament els plans de viabilitat empre-
sarials que vagin acompanyats de plans socials.

31. Activar immediatament totes les línies d’ajuts d’In-
centius i dinamització al Comerç adreçades tant a esta-
bliments com a associacions i ens locals.

32. Fer efectiva de forma immediata la línia d’ajuts al 
desenvolupament turístic.

33. Col·laborar amb les empreses del sector turístic, per 
reconvertir la seva oferta a les zones de turisme massiu 
conegudes com a zones de turisme de borratxera, a fi de 
reconduir la promoció d’aquestes zones.
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els municipis de Ripollet, de Barberà del Vallès i de San-
ta Perpètua de Mogoda a la nova línia.

52. Iniciar els treballs per la posada en marxa de la nova 
estació de trens regionals a Vilafranca del Penedès.

53. Garantir la transferència de recursos a les adminis-
tracions locals pel manteniment dels convenis de foment 
del transport públic i mantenir els recursos transferits a 
les empreses de transports de viatgers per carretera per 
tal que puguin continuar oferint un servei de qualitat i 
de proximitat.

54. Presentar en el termini de tres mesos el nou model 
d’integració tarifària que ha d’entrar en vigor l’any 2012.

55. Impulsar el desenvolupament del nou model de ges-
tions de peatges, com a reguladors de la mobilitat obli-
gada a partir de la bonificació dels vehicles menys con-
taminants, els de major ocupació, la major freqüència de 
pas així com l’ús de les franges horàries de menor ús del 
sistema.

56. Gestionar amb l’Estat la gratuïtat de l’ús de les auto-
pistes que no tinguin autovia paral·lela.

57. Crear un sistema de bonificació especial d’accés al 
transport públic per a les persones usuàries que es trobin 
en situació d’atur.

En matèria de construcció i de gestió 
d’infraestructures de mobilitat 

58. Continuar les obres del traçat de la línia 9 del Metro, 
finalitzant la construcció dels túnels actualment paralit-
zats en el seu tram central i possibilitant l’obertura de les 
primeres estacions.

59. A posar en funcionament el tram de la Línia 9 del 
Metro entre l’estació de Collblanc a l’Hospitalet de Llo-
bregat i l’Estació de la terminal entre pistes a l’aeroport 
del Prat de Llobregat.

60. Accelerar les obres de perllongament dels FGC a 
Terrassa i Sabadell i a la resta de la xarxa i completar les 
obres de millora a l’estació de Passeig de Gràcia.

61. Vetllar per la consecució dels treballs de connexió de 
la línia d’alta velocitat amb la frontera francesa, comple-
tant el seu traçat.

62. Iniciar d’immediat les obres dels nous accessos a 
Mataró, reactivant el Pacte per la Mobilitat del Maresme 
i finalitzant els treballs previs per tal d’iniciar les obres 
de la Ronda del Maresme, garantint a la comarca del 
Maresme la inversió pactada i transferida de 400 M eu-
ros entre l’Estat i el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques l’any 2008.

63. Accelerar els treballs de desdoblament de l’Eix 
Transversal.

64. Finalitzar i posar en funcionament l’Eix Diagonal 
en la seva totalitat abans de finalitzar l’any, habilitant 
l’ús dels accessos a Manresa, la variant de Vilafranca 
del Penedès, el tram Puigdàlber-Vilafranca del Penedès i 
l’autovia de connexió entre Vilafranca del Penedès i Vi-
lanova i La Geltrú.

c) Defensant i donant suport davant Espanya i Europa 
a l’establiment de la taxa internacional sobre els fluxos 
financers.

d) Defensant i donant suport davant Espanya i Europa 
a l’establiment d’una taxa internacional a les entitats fi-
nanceres.

Per tal que el Govern concreti el seu 
compromís amb la sostenibilitat energètica

41. Vetllar perquè s’efectuïn a les centrals nuclears cata-
lanes les anomenades «proves d’estrès» acordades per la 
UE el passat mes de maig.

42. Elaborar un Pla de Dinamització Econòmica per a 
les comarques que compten amb centrals nuclears, per 
tal de preveure l’impacte que tindrà sobre l’activitat eco-
nòmica local el tancament de les centrals nuclears per la 
finalització de la seva vida útil.

43. Posar en marxa un Pla d’estalvi i eficiència energèti-
ca a curt, mig i llarg termini que, seguint les recomana-
cions de la Unió Europea, redueixi i faci més eficient a 
Catalunya el consum energètic públic, privat, domèstic i 
industrial.

44. Accelerar la posada en marxa de les instal·lacions de 
generació d’energia pendents al nostre país.

45. Impulsar polítiques que afavoreixin la diversitat de 
fons de proveïment de gas natural atès que aquest es tro-
ba bàsicament en regions d’alt risc geopolític; augmentar 
la capacitat d’emmagatzematge; i impulsar el projecte de 
connexió amb França.

Per tal de redreçar la desorientació 
de la política territorial del Govern

En matèria de mobilitat

46. Impulsar un gran acord entre l’AGE, el Govern de 
la Generalitat, les administracions de l’Estat i les forces 
polítiques pel finançament dels serveis de les autoritats 
territorials del transport i de la mobilitat (consorcis ter-
ritorials i ATM).

47. Mantenir, tant percentualment com quantitativa el 
nivell d’aportacions als consorcis del transport de Tarra-
gona, Lleida, Girona i Bages i a l’ATM.

48. Posar en marxa, abans de finalitzar l’any 2011, el sis-
tema de rodalies de Tarragona, Lleida i Girona.

49. Negociar amb el Ministeri de Foment, en el marc del 
desenvolupament del Pla de Rodalies de Barcelona 2008-
2015 l’execució d’un pla d’urgència els propers 2 anys per 
accelerar les actuacions de millora de la xarxa que asse-
gurin la fiabilitat del sistema i acabin amb les afectacions 
greus del servei degudes a les infraestructures.

50. Continuar impulsant els projectes de les noves xar-
xes ferroviàries: Eix Transversal Ferroviari i Línia Or-
bital Ferroviària.

51. Ampliar el recorregut de la línia R8 de Rodalies fins 
l’Alt Penedès, i millorar la seva freqüència, connectant 
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76. Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya, en 
el termini de sis mesos, un Pla de generació de llocs de 
treball en el sector de les tecnologies vinculades a les 
energies renovables a Catalunya.

77. Establir les mesures específiques necessàries dins el 
pla de l’energia de Catalunya, que permeti que a l’any 
2020 un 5% de la energia total consumida sigui prèvia-
ment emmagatzemada (centrals hidràuliques reversibles, 
bateries més eficients, cel·les d’hidrogen, ultra condensa-
dors, etc.).

78. Crear la figura dels MEP (Municipis dins d’Espais 
Protegits), definint una línia d’ajuts per a millores urba-
nístiques, i per l’adaptació d’infraestructures a l’entorn.

79. Culminar durant l’any 2012 l’aprovació de tots els ca-
tàlegs del paisatge de Catalunya, fomentant la incorpora-
ció de criteris paisatgístics en el planejament territorial i 
urbanístic i facilitant-ne els seus tràmits administratius.

80. Crear una marca de prestigi per als territoris amb 
espais protegits, amb una marca paraigües dels produc-
tes alimentaris catalans, i amb especial valorització dels 
produïts en els espais naturals.

81. Impulsar la llei de la biodiversitat i el patrimoni na-
tural que ha de tenir per objecte la conservació, l’ús sos-
tenible, la gestió, la millora i la restauració del patrimoni 
natural, la diversitat biològica, geològica i paisatgística, 
els processos ecològics i geològics que hi tenen lloc, i 
presentar el projecte de llei al Parlament durant el proper 
any 2012.

82. Declarar la vigència de l’actual Pla Territorial Secto-
rial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals 
de Catalunya o aprovar la seva modificació, en un termi-
ni màxim de sis mesos, en el que s’especifiquin totes les 
instal·lacions necessàries per a portar a terme una gestió 
dels residus municipals eficient i sostenible, en la que es 
prioritzi la reutilització, la seva valorització material i 
energètica, en detriment de la seva disposició final en 
abocador.

83. Incloure en els pressupostos de l’ACA per l’any 2012 
un pla econòmic-financer, per tal de regularitzar els deutes 
que l’esmentada agencia manté amb els seus proveïdors 
d’exercicis tancats, i a establir les mesures oportunes per 
satisfer les factures en un termini no superior als 60 dies.

Per tal que el Govern garanteixi el futur del 
sector agroalimentari

84. Donar compliment a la Resolució 671/VIII del Par-
lament de Catalunya, sobre món agrari aprovat el 14 
d’abril de 2010, en la que es qualifica el sector agrari 
com un sector estratègic per Catalunya i defineix les pri-
oritats de la política agrària catalana pels propers anys. 
L’acord de la cambra catalana, que va comptar amb el re-
colzament de tots els grups polítics, del sector i del Go-
vern, fixa més de 100 línies d’actuació que han de ser el 
full de ruta del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural.

85. Presentar un Pla de Xoc actualitzat per ajudar al sec-
tor a superar l’actual situació de crisi econòmica. Emfatit-
zant en aquelles situacions noves, com els problemes de la 

65. Dur a terme el redactat definitiu del projecte i la pos-
terior execució de la B-500 i del Túnel de la Conreria 
encarregada a TABASA.

66. Negociar amb el Ministerio de Fomento la creació 
d’una concessió per la construcció i l’explotació de la Ron-
da del Vallès mitjançant el sistema del peatge a l’ombra.

67. Continuar treballant per la inclusió del Corredor Me-
diterrani entre els projectes prioritaris de la xarxa trans-
europea del transport, vetllant per la consolidació de les 
inversions ja anunciades.

68. Impulsar la creació, de comú acord amb el Govern 
de l’Estat, la creació d’agències tècniques amb seu a Ca-
talunya per a la realització de grans infraestructures de 
titularitat estatal com la connexió ferroviària del port de 
Barcelona i d’altres (de característiques similars a les 
que va crear el Pla Barcelona de l’Aeroport).

En matèria de política aeroportuària

69. Redactar i posar en marxa, en el termini de tres me-
sos, l’adequació del Pla Director i el Pla de Negocis de 
l’Aeroport d’Alguaire que prevegi la captació de noves 
rutes àrees i la dinamització de les infraestructures.

70. Presentar en el termini de tres mesos els plans de 
captació de noves rutes àrees de connexió dels àmbits 
territorials del Camp de Tarragona i de les Comarques 
Gironines.

71. Negociar amb el Ministeri de Fomento la participa-
ció determinant de les institucions catalanes (Generali-
tat, ajuntaments i d’altres) dins l’òrgan de control de la 
futura gestió de l’aeroport del Prat.

En matèria portuària 

72. Negociar i impulsar amb el Govern de l’Estat la cre-
ació d’un organisme per la cooperació de les autoritats 
portuàries de Tarragona i Barcelona.

Per tal d’impulsar les polítiques medi 
ambientals del Govern

73. Desenvolupar una política forestal d’aprofitament 
dels boscos i de gestió forestal avançada, per reactivar 
el sector forestal pel seu alt valor econòmic i ambiental, 
que passa per aprovar el pla general de política fores-
tal 2011-2017 que inclogui acords específics d’ajuts a les 
polítiques forestals i presentar-lo al Parlament abans de 
la finalització d’aquest any, en el que s’especifiqui com 
es promourà també l’aprofitament energètic dels nostres 
boscos a través de la biomassa.

74. Desenvolupar polítiques de lluita i mitigació del can-
vi climàtic, elaborant i aprovant, durant l’any 2012, un 
nou pla 2012-2016 que permeti reduir les emissions un 
30% pel 2020.

75. Presentar un pla de renovació de la flota de vehicles 
de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya 
perquè siguin 100% elèctrics o híbrids, a excepció dels 
vehicles prioritaris (vehicles de seguretat, emergències i 
sanitaris), per tal de contribuir a la millora de la qualitat 
de l’aire.
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101. Mantenir l’actual estructura, organització, composi-
ció i funcions del Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica (CCPAE) i Consell Català de la Producció In-
tegrada (CCPI).

102. Donar continuïtat al Pla d’Acció de l’Alimentació i 
Agricultura Ecològica 2008-2012 per fomentar la pro-
ducció i el consum d’aquests aliments.

Per tal d’impulsar la política universitària 
del Govern

103. Promoure un Pacte Nacional per la Universitat que 
traci una estratègia en matèria de governança, finança-
ment, docència, recerca, transferència a la societat, a 
l’economia i al territori, internacionalització, avaluació, 
qualitat i rendiment de comptes, en el marc de la comissió 
recentment creada per la Governança de la Universitat.

A més, el Parlament de Catalunya constata: 

104. Que l’augment de les autoritzacions d’endeutament 
i les ampliacions de les línies de crèdit de l’ICF no con-
tribueixen, per si mateixes, a superar els problemes de 
liquiditat de les nostres empreses, si aquestes línies i 
aquestes autoritzacions no poden ser utilitzades per les 
empreses i no són absorbides pel mercat per falta d’agi-
litat i de recursos de l’administració per fer-ho possible.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 20449)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, 
d’acord amb el que disposen els articles 132 i 133 del 
Reglament de la Cambra, presenta les següents Propos-
tes de resolució subsegüents al Debat sobre l’Orientació 
Política General del Govern (NT 255-00003/09).

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher

Annex: Propostes de Resolució

I. Mesures encaminades A la reactivació 
econòmica i A la creació d’ocupació a 
Catalunya. polítiques sectorials

1. Mesures encaminades a la creació d’ocupació

Proposta núm. 1

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar com-
pliment a l’acord per l’impuls del Pla Català per a l’Ocu-
pació, de 22 de juliol de 2011, i en conseqüència a adop-

baixada de preus de la fruita dolça i hortalisses i la fruita 
seca, que vénen patint una situació d’esgotament financer.

86. Traslladar al Govern de l’Estat una proposta consen-
suada amb tot el sector agroalimentari de Catalunya so-
bre la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) per 
a que sigui defensada a Brussel·les.

87. Donar continuïtat i utilitat a l’Observatori Agroali-
mentari de Preus, eina necessària per promoure la trans-
parència en la formació dels preus en tots i cadascun dels 
esgraons de la cadena.

88. Impulsar la formalització de contractes entre les di-
ferents parts de la cadena de valor.

89. Dur a terme les accions d’inspecció i control per as-
segurar la traçabilitat dels productes agroalimentaris, el 
seu etiquetatge correcte en els lineals de les superfícies 
comercials i que la informació facilitada al consumidor 
sigui fiable i correcta.

90. Elaborar un Pla Estratègic de Xarxes de Proximitat, 
d’acord amb els departaments de la Generalitat impli-
cats, amb l’Associació i Federació de Municipis, amb les 
Federacions d’Hosteleria, els gremis d’artesans i el con-
junt del sector.

91. Donar un impuls decidit a la recerca i a la innovació 
en el sector agroalimentari dotant a l’IRTA dels recursos 
necessaris.

92. Continuar fomentant a través de l’IRTA, els projectes 
CENIT amb participació de les empreses catalanes, tot 
enfortint l’anomenat sistema cooperatiu de recerca agro-
alimentària.

93. Dur a terme amb la màxima diligència totes les ac-
cions tècniques i polítiques davant la Comissió eu ropea, 
així com el lliurament de tota la documentació requerida 
per la mateixa Comissió referent al compliment de les 
mesures correctores i compensatòries per l’impacte oca-
sionat per les obres del canal Segarra-Garrigues a la po-
blació d’aus migratòries per poder tancar definitivament 
el segon expedient obert sobre aquesta qüestió.

94. Donar compte al Parlament de les obres adjudicades 
i en procés d’execució que s’han aturat i el cost que això 
ha comportat.

95. Elaborar un pla de promoció de la bio-digestió de 
purins porcins a Catalunya pel període 2012-2015.

96. Elaborar el Pla Estratègic Nacional de Suport a 
l’Agricultura i l’Alimentació (PENSA).

97. Incentivar la concentració, intercooperació i l’agru-
pació de cooperatives a través del Pla de Concentració, 
Intercooperació i Modernització de Cooperatives que 
esdevé un element imprescindible per assegurar la viabi-
litat de les cooperatives agràries.

98. Elaborar un Pla marc del cooperativisme agrari.

99. Potenciar l’aplicació de les mesures sorgides del pro-
jecte experimental d’estalvi i eficiència energètica de les 
embarcacions pesqueres.

100. Potenciar la competitivitat de la indústria agroali-
mentària catalana promovent la presència dels productes 
catalans als mercats exteriors.
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– La creació de l’expedient formatiu del treballador on es 
certifiqui la formació professional específica, l’ocupac-
ional, contínua, així com l’experiència en empreses.

– La creació i consolidació de centres d’excel·lència de 
Formació Professional, especialment en els sectors 
emergents i d’alt potencial de creixement.

Proposta núm. 4

El Parlament de Catalunya insta el Govern a unificar els 
cursos de formació i repartir-los en competències bàsi-
ques i professionals per a que els treballadors i les per-
sones desocupades puguin adquirir progressivament una 
titulació reglada.

Proposta núm. 5

El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar i 
potenciar l’agilitació de la tramitació administrativa i la 
resolució de les convocatòries d’accions formatives per-
què el temps de resolució es pugui reduir a la meitat.

2. Mesures adreçades als emprenedors

Proposta núm. 6

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
en el termini de tres mesos, el projecte de llei de suport i 
foment dels Emprenedors.

Aquest projecte de llei, en l’àmbit de les competències de 
la Generalitat, ha de preveure:

a) L’estatut jurídic de l’emprenedor.

b) Mesures fiscals específiques adreçades als emprene-
dors, tant a l’inici de l’activitat com pel desenvolupament 
d’aquesta.

c) Línies de finançament per facilitar la creació i l’im-
puls dels projectes solvents i viables dels emprenedors.

d) Línies de formació.

e) Mesures encaminades a crear una autèntica cultura 
del emprenedors en els diferents cicles formatius.

Proposta núm. 7

El Govern de la Generalitat impulsarà polítiques de su-
port als emprenedors, els treballadors autònoms i les pi-
mes, amb l’objectiu de reactivar l’activitat econòmica i 
productiva i generar ocupació.

Proposta núm. 8

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear «l’ofi-
cina de l’emprenedor» a través de la xarxa, on s’ofereixi 
assessorament als emprenedors sobre els tràmits i actua-
cions que tenen que efectuar per formalitzar i constituir 
la seva empresa.

Proposta núm. 9

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, en el 
termini màxim de sis mesos, elabori un mapa del viver 
d’empreses arreu de Catalunya, tot augmentant el nú-
mero dels existents, en què es facilitin zones habilitades 

tar les mesures necessàries per iniciar la seva execució 
durant aquest trimestre.

Proposta núm. 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar durant aquest període de sessions, el 
projecte de llei de reforma del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya que comporti:

a) La reforma profunda del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya que permeti la seva adaptació a la situació actual 
com a la conjuntura de cada moment, i permeti millorar 
el nivell d’intermediació.

b) Una major participació del sector privat en la interme-
diació i en la resta de polítiques actives.

c) La modificació de les polítiques actives d’ocupació i 
l’establiment de sistemes d’avaluació concrets d’aquestes 
polítiques actives.

d) Un sistema de control i avaluació de les subvencions 
destinades a polítiques actives.

e) L’establiment d’uns estàndards de qualitat en l’atenció 
als demandants d’ocupació, amb un itinerari personal 
d’inserció, i augmentant l’atenció a les empreses que de-
manden treballadors.

f) La introducció de l’emprenedoria i els plans d’empresa 
en l’oferta formativa dels aturats.

Proposta núm. 3

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir un nou model de formació i orientació 
professional, integrat i de qualitat, articulat amb l’educa-
ció general i amb l’ocupació que ofereixi una formació 
flexible al llarg de la vida per a tota la població, amb la 
participació activa de les empreses, per a respondre a les 
seves necessitats i contribuir així a millorar la competi-
tivitat de l’economia catalana. Aquest model es marcarà 
com a objectius prioritaris:

A) Integrar la Formació Professional sota un sol òrgan 
executiu que doni resposta a les necessitats de les perso-
nes i faciliti l’adquisició de competències professionals 
mitjançant itineraris personalitzats a través d’un únic 
sistema.

B) Transformar la Formació Professional en una eina 
per al creixement econòmic i la creació d’ocupació, que 
permeti a les empreses comptar amb personal qualificat, 
que estimuli la consolidació d’empreses en sectors estra-
tègics a Catalunya facilitant la mobilitat dels treballadors 
i que integri al teixit productiu com un dels elements de 
la seva organització.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat ha d’impul-
sar en els àmbits corresponents:

– Un nivell de formació més vinculat a les necessitats del 
mercat de treball.

– La transició cap a un model de formació professional 
que combini la formació al centre educatiu amb el tre-
ball a l’empresa.

– L’establiment d’una nova definició de la vinculació en-
tre estudiants i empreses.
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– Manteniment del bo social del que es beneficiaran les 
famílies amb rendes baixes, persones en atur, pensionis-
tes i persones vídues de manera que per aquests casos el 
cànon no patirà cap increment.

– Manteniment durant els propers exercicis de la bonifi-
cació del cànon pels consumidors de les conques no in-
ternes de Catalunya.

Proposta núm. 17

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar els 
mecanismes necessaris per garantir la màxima transpa-
rència en la gestió pressupostària, que incloguin la tra-
mesa mensual d’informació sobre l’evolució d’ingressos 
i despeses al Parlament així com les compareixences 
amb periodicitat semestral dels alts càrrecs del departa-
ment d’Economia i Coneixement.

Proposta núm. 18

El Parlament de Catalunya insta el Govern a concretar 
en objectius quantificats el Pla estratègic 2012-2015, i 
se’n faci el seguiment trimestral de la seva evolució.

Proposta núm. 19

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar la 
innovació de producte, fins al punt de, si fos necessari, 
de canviar de sector, a les empreses industrials, tot faci-
litant aquest repte amb mesures de política fiscal i amb 
diàleg amb els agents socials.

Proposta núm. 20

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que presenti 
el projecte de llei de finances locals de Catalunya, que 
garanteixi un suficient finançament per a les competèn-
cies que exerceixen els ajuntaments.

Proposta núm. 21

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fixar un ca-
lendari pel pagament del deute de la Generalitat amb els 
Ajuntaments, tot integrant al conjunt de les conselleries i 
dels seus organismes i empreses dependents.

Proposta núm. 22

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
en el termini de tres mesos, un pla de viabilitat econò-
mic-financera i de negoci de l’empresa Spanair, de la 
qual en forma part, que eviti la política d’ajuts i subven-
cions que efectua la Generalitat en la dita empresa i que 
va en detriment de la lliure competència entre les com-
panyies aèries que operen a Catalunya.

4. Infraestructures

Proposta núm. 23

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al 
Govern de l’Estat que de cara a la decisió que ha de pren-
dre al respecte la Comissió Europea el proper 19 d’octu-
bre d’enguany, defensi amb contundència en el sí de la 
Unió Europea la conveniència d’impulsar decididament 
la construcció del Corredor ferroviari mediterrani de 

per a oficines, amb les eines tecnològiques adequades, 
amb l’objectiu que els emprenedors d’àmbit tecnològic 
puguin disposar del suport logístic i tècnic necessari a 
baix cost.

Proposta núm. 10

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir una 
línia de microcrèdits i d’avals adreçat fonamentalment 
encara que no exclusivament, als joves emprenedors que 
presentin projectes que siguin atractius en sector punters 
de l’activitat econòmica.

Proposta núm. 11

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, de cara 
el proper exercici pressupostari corresponent a 2012, 
prevegi deduccions fiscals en l’àmbit del tram autonòmic 
de l’IRPF adreçat als emprenedors que iniciïn un projec-
te empresarial.

3. Mesures de política econòmica i fiscal

Proposta núm. 12

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
abans del proper 10 d’octubre d’enguany, el projecte de 
llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
el 2012, en compliment del que disposa l’article 32 del 
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, per tal de poder conèixer i debatre les priori-
tats del Govern pel que fa la despesa, les mesures anticri-
si que pensa impulsar i la previsió d’ingressos.

Proposta núm. 13

El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig a la 
recuperació de l’Impost sobre el Patrimoni impulsat pel 
Govern de l’Estat, en entendre que no aporta cap solu-
ció a l’actual situació de crisi econòmica i ens aparta del 
camí de la recuperació econòmica, en castigar l’estalvi i 
minvar el poder adquisitiu dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya i penalitzar la inversió i la creació de riquesa.

Proposta núm. 14

El Parlament de Catalunya insta el Govern a què no im-
planti a Catalunya l’impost sobre el patrimoni, atès que 
suposaria una major càrrega fiscal per a la ciutadania de 
Catalunya.

Proposta núm. 15

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reduir en un 
punt percentual el tipus impositiu de l’IRPF en el tram 
autonòmic.

Proposta núm. 16

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que totes les 
modificacions que puguin afectar el cànon de l’aigua, es 
realitzin sota les premisses següents:

– Manteniment del tractament específic de les famílies 
nombroses.
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Proposta núm. 32

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar pres-
supostàriament la partida suficient per poder rebre els 
Fons Europeus Agrícola de Desenvolupament Rural i els 
Fons provinents de l’Estat Espanyol.

Proposta núm. 33

El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar amb 
el Govern de l’Estat la continuïtat de donar un ajut acoblat 
al sector de la fruita seca, amb càrrec als fons de l’Estat 
membre, per un import màxim de 120,75 euros/Ha.

7. Pesca

Proposta núm. 34

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, en 
l’exercici pressupostari corresponent a 2012, es proce-
deixi al pagament de la totalitat dels ajuts aprovats per la 
paralització definitiva dels vaixells de pesca a Catalunya.

8. Turisme

Proposta núm. 35

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

– Tenir en compte, per al funcionament i l’organització 
de l’Agència Catalana de Turisme, les recomanacions re-
collides en el document de treball que els ens territorials 
(diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), 
el Consell de Cambres i el consorci Turisme de Barcelo-
na van presentar a la Direcció General de Turisme.

– Fer participar en els treballs de l’Àrea de Coneixement 
i Estratègia que substitueix l’Observatori del Turisme de 
Catalunya els organismes i observatoris que treballen en 
l’àmbit de la gestió del coneixement en el sector turístic, 
com és el cas de l’Observatori del Turisme de la Costa 
Daurada i el Parc Tecnològic del Turisme de Tarragona.

– Potenciar el turisme vinculat a l’organització de con-
gressos, reunions, esdeveniments i incentius (l’anomenat 
«turisme MICE»), mitjançant el Catalunya Convention 
Bureau (CCB), com a instrument de potenciació d’aquest 
sector turístic, amb la necessària coordinació amb els or-
ganismes homòlegs d’àmbit local de Catalunya.

– Actualitzar en el termini de sis mesos el catàleg de 
municipis turístics i l’inventari de recursos turístics es-
sencials i coordinar amb l’Agència Catalana de Turisme, 
amb la finalitat de fer-ne divulgació i donar-ne informa-
ció pública, la confecció d’un llistat dels municipis que 
tenen recursos turístics essencials.

– Presentar dins l’any 2011, amb el consens del sector, el 
decret regulador de l’explotació d’apartaments turístics, 
per tal que el sector s’hi pugui adaptar abans de la prope-
ra temporada turística del 2012.

– Presentar a la comissió legislativa d’Empresa i Ocu-
pació l’auditoria i l’informe tècnic sobre la creació, les 
deficiències i els recursos destinats al portal d’internet de 
Turisme de Catalunya.

mercaderies entre Andalusia i la Frontera Francesa que 
permeti als ports catalans i de tot el litoral mediterrani 
esdevenir la porta d’entrada a Europa de les mercaderies 
que provenen de l’orient.

Proposta núm. 24

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar 
al Govern de l’Estat el compliment íntegre dels terminis 
d’execució de les obres de construcció del tren d’Alta Ve-
locitat Barcelona - Frontera Francesa.

Proposta núm. 25

El Parlament de Catalunya insta el Govern a arribar a un 
acord amb el Govern de l’Estat respecte les obres d’accés 
al port de Barcelona per via terrestre, tant per carretera 
com ferroviària.

Proposta núm. 26

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar en 
el termini més breu possible un nou Pla Director d’Infra-
estructures que s’adapti a les noves prioritats del Govern 
i tingui en compte l’actual conjuntura econòmica.

Proposta núm. 27

El Parlament de Catalunya insta el Govern, en l’àmbit de 
la política d’inversions en infraestructures, a prioritzar 
les inversions que tenen un major retorn econòmic i soci-
al i executar amb preferència aquelles obres que generen 
riquesa i coadjuvin a sortir de l’actual situació de crisi 
econòmica.

Proposta núm. 28

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir el 
seu compromís i la seva aposta en la promoció dels ae-
roports de Girona, Reus i Lleida-Alguaire, i sobre el Pla 
Director de l’aeroport corporatiu d’Igualada.

5. Recerca, Desenvolupament i innovació

Proposta núm. 29

El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar 
els objectius establerts en el Pacte Nacional de la Recer-
ca i la Innovació.

Proposta núm. 30

El Parlament de Catalunya insta el Govern a agilitar i 
simplificar el procés de sol·licitud d’ajuts a R + D + I.

6. Agricultura

Proposta núm. 31

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar com-
pliment a tots i cadascun dels acord presos en el ple 
monogràfic sobre la situació de l’agricultura que va cele-
brar-se al Parlament de Catalunya a l’abril de 2010 i que 
va ser ratificat el mes de febrer de 2011.
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11. Cultura

Proposta núm. 41

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
en el termini de sis mesos, el projecte de llei de Mece-
natge i Patrocini de Catalunya, per incentivar les apor-
tacions privades amb mesures fiscals i convenis de col-
laboració.

Proposta núm. 42

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un 
nou Pla d’Equipaments Culturals que sigui més sensible 
a les necessitats reals del territori, tot tenint en compte 
els equipaments privats existents i adaptat a la realitat de 
l’actual situació de crisis econòmica.

Proposta núm. 43

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar, en 
el termini de sis mesos, el decret de desplegament de la 
llei del cinema.

12. Interior i seguretat vial

Proposta núm. 44

El Parlament insta el Govern a què, en el termini de tres 
mesos, presenti un pla per a la implementació en el Cos 
dels Mossos d’Esquadra d’armilles interiors individu-
als de protecció balística i antiganivet, guants antitall 
i antipunxada, així com la uniformitat necessària per 
treballar d’acord amb les necessitats de la climatologia 
del territori i/o de la unitat on es fa el servei. Aquestes 
implementació es farà efectiva en l’exercici 2012 i 2013.

Proposta núm. 45

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, en el 
pressupost de l’exercici 2012, es contempli que la convo-
catòria de la 26a. Promoció del Cos de Mossos d’Esqua-
dra sigui de 600 nous agents.

Proposta núm. 46

El Parlament de Catalunya insta el Govern a definir, en 
el termini d’un mes, el nombre de patrulles rurals de 
Mossos d’Esquadra que es desplegaran o s’han desplegat 
a Catalunya, prestant un servei de 24 hores de vigilància 
en l’àmbit rural.

Proposta núm. 47

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
un informe davant la Comissió de Seguretat de la Cam-
bra sobre la implementació del Pla de Seguretat i Aten-
ció a les Víctimes de Violència Masclista i Domèstica.

Proposta núm. 48

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, en el 
termini de tres mesos, presenti un pla d’actuació espe-
cífic que inclogui mesures urgents i a mig termini per 
fer front a l’increment dels accidents mortals amb motos 
implicades que inclogui, entre d’altres, millores en les 
vies (pavimentació, guarda-rails, pintures antilliscants, 

– Dur a terme les negociacions i concloure els acords 
necessaris amb companyies aèries i operadors turístics 
per tal d’incrementar les rutes regulars als aeroports ca-
talans que permetin incrementar l’arribada de turistes a 
Catalunya.

– Impulsar les actuacions que defineix el Pla de vigilàn-
cia i informació de l’estat de les platges i zones de bany 
interiors, mitjançant els serveis que són competència de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, i continuar mantenint, en 
col·laboració amb tots els agents implicats, actuacions de 
prevenció en origen de la contaminació que ajudin a dis-
minuir la presència de residus al mar.

9. Comerç

Proposta núm. 36

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un 
Pla de suport i una nova llei de comerç, degudament con-
sensuats amb les patronals i els sindicats més represen-
tatius, dotat de recursos i propostes concretes en matèria 
d’ordenació comercial, programes de coordinació amb 
els Ajuntaments i la resta d’ens locals, incentius a les 
Associacions i Gremis per dirigir el procés d’integració 
comercial del petit comerç, i plans de formació continua 
i ocupacional per el sector.

10. Energia

Proposta núm. 37

El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar 
a la totalitat dels grups parlamentaris sobre el grau de 
desenvolupament del nou Pla de l’energia, per tal d’as-
segurar el compliment dels paràmetres continguts en la 
Resolució aprovada pel Ple del Parlament i els terminis 
establerts em la mateixa.

Proposta núm. 38

El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar 
a la totalitat dels grups parlamentaris sobre el grau de 
desenvolupament del nou Pla d’Estalvi i Eficiència Ener-
gètica, per tal d’assegurar el compliment de les prioritats 
i mesures establertes en la Resolució aprovada pel Parla-
ment i el compliment dels terminis establerts.

Proposta núm. 39

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, en ma-
tèria d’energia, limiti la seva acció als àmbits competen-
cials reconeguts per l’Estat, sense envair àmbits que, per 
la seva importància estratègica, complexitat, seguretat, 
massa crítica o impacte estatal, són matèria reservada a 
l’Estat, i això des de la lleialtat institucional.

Proposta núm. 40

El Parlament de Catalunya insta el Governa a informar 
als municipis afectats sobre l’impacte del nou mapa eò-
lic, i del seu contingut, així com de les accions que es 
pensen posar en marxa per desbloquejar el procés.
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– Millora de la qualitat de l’atenció especialitzada mit-
jançant mesures destinades a racionalitzar l’atenció 
d’aguts als hospitals, concentrant serveis d’especialistes 
capaços d’oferir els millors resultats de proximitat, amb 
el suport de xarxes que vinculin experiència en entorns 
diferents. Es potenciaran, sota criteris clínics, alternati-
ves a l’hospitalització convencional per afavorir la quali-
tat de vida dels pacients en el seu entorn.

– Estàndards de qualitat assistencial consistents: actua-
cions per reduir les variacions injustificades de la pràc-
tica clínica mitjançant la recollida sistemàtica de dades 
i la publicació, el desenvolupament d’incentius per evi-
tar la variabilitat, posar èmfasi en la presa de decisions 
compartides per establir el nivell adequat d’atenció.

Proposta núm. 51

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que es re-
alitzi una priorització entre procediments quirúrgics en 
espera al sistema sanitari públic de Catalunya.

S’identificaran els criteris de priorització dels procedi-
ments quirúrgics en espera, els quals s’ordenaran en base 
als següents criteris:

– Impacte en la qualitat de vida

– Risc de complicació durant l’espera

– Temps d’espera dels pacients en llista

– Efectivitat clínica de la intervenció.

– Ús de serveis sanitaris durant l’espera.

Es realitzarà una proposta de nous procediments a in-
cloure en garantia i una proposta de procediments actu-
alment en garantia, la qual es pot flexibilitzar.

Proposta núm. 52

El Parlament de Catalunya insta el Govern a avaluar les 
necessitats concretes de cada àmbit territorial de salut per 
aplicar la reordenació dels serveis de l’atenció urgent amb 
paràmetres contrastats, i reduir l’impacte del ajust pressu-
postari que afecta els centres d’atenció primària (CAP).

Proposta núm. 53

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
un informe sobre els resultats obtinguts amb les prime-
res mesures realitzades en els centre d’atenció primària i 
valorar-ne la necessitat i/o conveniència de seguir el pro-
cés de reordenació dels serveis.

Proposta núm. 54

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incentivar 
la compra agregada de medicaments.

Proposta núm. 55

El Parlament de Catalunya insta el Govern a revisar el 
decret de garantia de llistes d’espera d’acord amb criteris 
clínics.

etc.), una major informació i conscienciació dels riscos 
adreçats als conductors d’aquests vehicles, i altres me-
sures anàlogues.

II. Mesures per reduir l’impacte que sobre la 
ciutadania poden tenir les polítiques 
de contenció i reducció de la despesa pública

1. Mesures en l’àmbit de la política 
pressupostària

Proposta núm. 49

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generali-
tat a adoptar les mesures adients per reduir l’impacte que 
sobre la ciutadania poden tenir les polítiques de contenció 
i reducció de la despesa pública, especialment pel que fa 
als àmbit de la sanitat, l’educació i el benestar social.

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat ha de ga-
rantir que tot l’estalvi que, respecte a les previsions pres-
supostàries, puguin generar els Departaments de Salut, 
d’Ensenyament i de Benestar Social i Família durant 
l’exercici de 2011 fruit de l’eficiència o l’estalvi en la ges-
tió s’ha de destinar a dotar pressupostàriament el man-
teniment dels serveis sanitaris que presta a les persones 
l’ICS i altres entitats de la XHUP, els serveis socials i les 
ajudes que presta i atorga a persones i famílies l’ICASS 
i el departament de Benestar Social, i els serveis i la mi-
llora dels equipaments educatius així com a incrementar 
els ajuts per beques per a l’estudi.

Igualment, el Govern ha de garantir que l’estalvi que, 
respecte a les previsions pressupostàries, es pugui gene-
rar del Fons de Contingència durant l’exercici de 2011 
es destinarà a dotar pressupostàriament els serveis a les 
persones que presta el Departament de Salut, tot podent 
afectar fins a un seixanta per cent de l’estalvi generat en 
el Fons.

2. Salut

Proposta núm. 50

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme 
una reordenació dels serveis sanitaris per tal de millo-
rar-ne l’eficiència, basat en els següents punts:

– Millora de l’atenció primària: mesures per reduir les 
variacions en la qualitat de l’atenció primària i la pres-
tació de serveis addicionals que ajuden a mantenir a la 
gent fora de l’hospital. Això requereix una xarxa de pro-
veïdors d’atenció primària que han de promoure i man-
tenir la continuïtat de l’atenció amb la població local i 
actuar com a centres no només per a la prestació de ser-
veis generalistes, sinó també per l’accés als diagnòstic i 
tractament de malalties cròniques.

– La coordinació assistencial: l’acció de vincular els equips 
d’atenció primària més estretament amb especialistes 
i amb professionals de la salut i l’atenció social ha de 
permetre assegurar que els pacients i usuaris de serveis 
reben l’atenció que els és eficaç i de forma coordinada. 
Els sistemes d’informació compartits contribueixen a 
millorar la continuïtat entre dispositius.
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Proposta núm. 63

El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir me-
canismes efectius de control pressupostari a les universi-
tats públiques i ens associats de Catalunya.

III. Mesures de racionalització, reducció 
i simplificació de l’administració pública 
i els ens i empreses que en depenen

Proposta núm. 64

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a impulsar un procés de racionalització, reducció i 
simplificació del nombre d’entitats que composen el seu 
sector públic, en especial el no administratiu, amb l’ob-
jectiu de comptar amb un sector públic sostenible, eficaç 
i eficient, que no suposi un llast per al dèficit públic i per 
a la qualitat dels serveis públics.

Proposta núm. 65

En compliment del que disposa l’article 59 de la Llei 
7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i 
durant una primera fase, coincidint amb l’exercici pres-
supostari corresponent a l’any 2011, el Parlament insta 
el Govern a dur a terme una reducció d’un deu per cent 
de les entitats existents en començar l’any i d’un vint per 
cent de les aportacions pressupostàries, tot prioritzant 
aquest procés en l’àmbit d’aquells serveis públics que no 
es consideren essencials per donar resposta a les deman-
des ciutadanes. En tot cas, resten exceptuades d’aques-
ta primera fase de reducció les entitats vinculades a la 
prestació de serveis d’assistència sanitària, educació i 
benestar social.

A partir de la segona fase, coincidint amb els exercicis 
pressupostaris successius d’aquesta IX legislatura, en el 
procés de racionalització del sector públic no adminis-
tratiu, el Govern ha de garantir que la reducció suposi 
un vint-i-cinc per cent menys d’entitats existents respecte 
les existents a l’inici de l’any 2011. En aquest

En conseqüència, i en aquest context, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a presentar davant la Cambra, 
amb caràcter urgent i en tot cas abans de tres mesos, un 
pla de racionalització, simplificació i reducció substan-
cial del sector públic dependent de l’Administració de la 
Generalitat, especialment del sector públic no adminis-
tratiu, que inclogui tots els organismes, ens i empreses 
que queden afectats pel procés de racionalització, sim-
plificació i reducció en aquesta legislatura.

Proposta núm. 66

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
una nova orientació de les funcions i la gestió de les ofi-
cines d’acció exterior de la Generalitat tot prioritzant el 
donar el màxim nivell de suport a les necessitats inte-
grals d’internacionalització de l’economia i l’empresa 
catalanes, a través dels instruments públics que siguin 
més adients, se’ns perjudici de la necessària promoció de 
Catalunya al mon.

El Govern ha de garantir el màxim nivell d’eficiència 
de les oficines d’acció exterior de la Generalitat, coor-

3. Política social

Proposta núm. 56

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a aplicar i desplegar la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre de 2006, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència a Cata-
lunya, tot normalitzant les situacions d’endarreriment en 
un període màxim d’un any.

Proposta núm. 57

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar un Pla de suport a la família on s’in-
clogui el desplegament de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, 
de suport a les famílies, de la Llei 40/2003, de 19 de 
novembre, de protecció de la família nombrosa, i de la 
Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic.

Proposta núm. 58

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a realitzar una revisió global de la Renda Mínima 
d’Inserció (RMI) per adaptar-la a la realitat actual i re-
tornar-li el caràcter social de renda d’inserció social po-
tenciant no només la vessant econòmica sinó la vessant 
formativa i de pla d’inserció.

4. Educació i Universitats

Proposta núm. 59

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a presentar un Pla de Xoc contra el Fracàs Escolar i 
un Pla de Millora de l’Educació Secundària en el que es 
presentin les estratègies per millorar la qualitat de l’edu-
cació de Catalunya així com els processos per a complir 
amb els objectius de Lisboa de cara al 2020.

Proposta núm. 60

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a presentar un projecte de llei de recolzament, dig-
nificació i autoritat del personal docent no universitari, 
per tal d’atribuir al professorat català la condició d’auto-
ritat pública i impulsar les mesures de suport i dignifica-
ció del nostre col·lectiu docent.

Proposta núm. 61

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a establir un calendari per a adaptar el preu del 
concert al cost real de la plaça i per assolir l’analogia 
retributiva entre el professorat de la concertada i el de 
la pública.

Proposta núm. 62

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a presentar una nova estratègia d’impuls de les llars 
d’infants que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, 
de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat 
així com la subvenció en llars d’infants d’inicia tiva so-
cial mitjançant la implantació del xec-guarderia.
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i en compliment de les Sentències del Tribunal Suprem 
793/2009, 796/2009, 1839/2009, 395/2010 i 1602/2009, 
tot garantint la presència de la llengua castellana com 
a llengua vehicular de l’ensenyament juntament amb la 
llengua catalana, l’ensenyament en la llengua materna en 
l’etapa infantil i la disponibilitat lingüística dels centres 
educatius en les seves comunicacions.

Proposta núm. 70

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
el projecte de llei de governs locals, que reconegui una 
autèntica descentralització de la Generalitat envers els 
ens locals.

Propostes de resolució presentades pel Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 20450)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents propos-
tes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00003/09).

I. Primer bloc: full de ruta

Proposta de resolució núm. 1. Transició 
nacional a la independència 

Exposició de motius

La pertinença de Catalunya a l’Estat espanyol ha portat 
la Nació catalana a una profunda crisi moral, cultural, 
econòmica, institucional i d’identitat. L’agressió que ha 
significat la sentència del Tribunal Constitucional es-
panyol sobre l’Estatut ha confirmat que l’autonomisme 
condemna el país a l’extinció i que la relació amb Es-
panya no és fruit d’un pacte entre iguals sinó d’una si-
tuació de dominació. Després de més de trenta anys de 
règim constitucional espanyol, una majoria de la societat 
catalana ja expressa inequívocament la seva voluntat de 
superar el sistema autonòmic i constituir un Estat català 
al si de la Unió Europea.

La independència de Catalunya és l’única alternativa vi-
able per a la continuïtat del projecte nacional català i per 
garantir el benestar dels catalans i les catalanes, davant 
d’una Espanya pètria decidida, com sempre, a uniformit-
zar les nacions no espanyoles i assimilar-les, i en la que 
qualsevol temptativa federal, de recuperació estatutària, 
o de concert econòmic, tenint en compte la impossibi-
litat de reformar la Constitució, representa una fantasia 
irrealitzable, una aventura irresponsable perquè depèn 
de la voluntat dels espanyols. Només la independència és 
assolible, perquè només la independència depèn exclusi-
vament de la voluntat majoritària del poble català.

dinant-se adequadament amb les altres institucions de 
l’Estat d’anàloga naturalesa i funcions existents en l’àm-
bit territorial d’acció respectiu, als efectes d’assolir un 
elevat grau de complementarietat en l’exercici de les se-
ves funcions i assolir plenament els objectius establerts 
per a les dites oficines.

El Govern centrarà la seva actuació en aquelles àrees ge-
ogràfiques d’acció exterior que es considerin prioritàries 
i imprescindibles per a la internacionalització de les em-
preses catalanes.

En aquest sentit, el Govern presentarà davant la Cambra, 
en el termini màxim de dos mesos, un Pla de reestructu-
ració de l’estructura d’oficines d’acció exterior de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Proposta núm. 67

El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, en el 
projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per el 
2012, es redueixin al màxim les partides corresponents 
a les despeses supèrflues, innecessàries i improductives 
tot evitant l’ajust en els serveis públics bàsics, com són 
l’educació, la salut i benestar social, i que inclogui les 
següent mesures:

– La reducció a la mínima expressió xifrada de les parti-
des d’Atencions protocol·làries, publicacions campanyes i 
actes institucionals.

– L’impuls d’una Central de compres de la Generalitat 
per afavorir economies d’escala i abaratir costos (Carbu-
rants, energia, material d’oficina, etc...)

– La renegociació dels contractes d’arrendament per part 
de la Generalitat de Catalunya per tal d’adaptar-los a 
l’actual situació del mercat.

– La reducció dels arrendaments i dels metros quadrats 
per part dels edificis que ocupen les oficines de l’admi-
nistració.

– L’eliminació o reducció de l’externalització de deter-
minats serveis per part de la Generalitat de Catalunya 
(seguretat, serveis informàtics...).

– La reducció de les transferència corrents i subvencions 
a la CCMA i altres mitjans de comunicació i entitats no 
destinades a l’àmbit de salut, educació i benestar social.

IV. Política institucional

Proposta núm. 68

El Parlament de Catalunya insta el Govern a actuar 
institucionalment, en tots els nivells i àmbits de la seva 
competència, al marge d’interessos partidistes, i amb ple 
respecte al principi d’objectivitat i neutralitat, tot tenint 
en compte la pluralitat de la societat catalana i amb ple 
respecte a la legalitat vigent i amb lleialtat institucional.

Proposta núm. 69

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar 
la modificació de la vigent llei d’educació de Catalunya, 
per tal d’adequar-la a la legalitat vigent, segons es des-
prèn de la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, 
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el vot de 68 diputats catalans i ha estat avalada per la 
Cort Internacional de Justícia de l’ONU.

El poble català ja ha reaccionat front als poders espa-
nyols que busquen enterrar la seva voluntat d’existir, i 
ja s’ha pronunciat en les consultes populars sobre la in-
dependència amb més de 500 comissions locals, més de 
50.000 voluntaris i més de mig milió de vots per la in-
dependència, i amb l’espectacular manifestació de 10 de 
juliol de 2010 en la qual més d’un milió de ciutadans es 
rebel·laven contra la decisió del Tribunal Constitucional 
tot reclamant la independència.

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya, com a únic titular de la so-
birania nacional i com a representant democràticament 
elegit del poble de Catalunya, manifesta davant del poble 
i de la comunitat internacional la seva voluntat de consti-
tuir l’Estat català al si de la Unió.

2. En exercici del dret a l’autodeterminació de la nació 
catalana, el Parlament de Catalunya aprova iniciar una 
transició nacional a la independència que tindrà les se-
güents etapes: 

– L’aprovació de la present resolució habilita al Govern 
de la Generalitat a negociar el reconeixement internacio-
nal de la futura declaració d’independència.

– Serà negociada amb la comunitat internacional la for-
ma i el moment de la declaració d’independència.

– La declaració d’independència serà efectiva quan sigui 
aprovada per una majoria absoluta de diputats en sessió 
solemne del Parlament de Catalunya convocada a tal 
efecte, i després de complir amb els requisits acordats 
amb la comunitat internacional.

Proposta de resolució núm. 2. Concert 
econòmic

Exposició de motius

Catalunya pateix la crisi econòmica amb especial viru-
lència. En tres anys Catalunya ha passat dels 290.000 
aturats el 2008 als 690.000 el 2011, el 19% de la població 
activa, i més de 9.000 empreses industrials han tancat o 
s’han deslocalitzat els darrers anys. El fracàs escolar do-
bla el de la mitjana europea, la inversió en recerca i des-
envolupament està molt per sota de la dels països com-
petitius d’Europa, i infraestructures vitals per al nostre 
futur econòmic com el corredor mediterrani ferroviari 
resten aturades pel desinterès d’Espanya en el desenvolu-
pament dels Països Catalans.

Per sortir de la crisi Catalunya necessita una reconversió 
econòmica fonamentada en una economia competitiva, 
innovadora i exportadora, que generi llocs de treball de 
qualitat, i que ens permeti canviar l’actual model eco-
nòmic espanyol on estem immersos, en el que els sector 
serveis i de la construcció tenen un pes excessiu.. Espa-
nya ha retrocedit en el darrer any nou posicions en l’Ín-
dex de Competitivitat Global, arrossegant també Catalu-
nya a esdevenir un país cada vegada menys competitiu i 
més pobre.

La sentència del Tribunal Constitucional culmina la re-
ducció de Catalunya a una comunitat autònoma de règim 
comú. El procés va començar amb el Cop d’Estat del 23 
de febrer de 1981 i ha frustrat les esperances posades en 
el restabliment de la Generalitat abolida el 1714 i el re-
torn del seu President a l’exili des de 1939.

La modificació unilateral de l’Estatut aprovat pel poble 
català en referèndum fa impossible restablir-lo amb cap 
altra llei, ni cap altra mesura. Només queda la submissió 
a l’acte de força espanyol i resignar-se a ser una mera 
regió espanyola, o acollir-se a la legalitat internacional 
per proclamar la independència.

La reducció de Catalunya al règim autonòmic general 
s’ha aplicat, sobretot, en el finançament de la Genera-
litat i la manca de despesa pública estatal a Catalunya. 
Aquest fet ha provocat un dèficit crònic insostenible a la 
balança fiscal entre Catalunya i l’Estat Espanyol, més del 
10% del PIB anual, uns 22.000 milions d’euros (3.000 
euros per català i any que se’n van a Espanya i no tornen 
a Catalunya).

A causa d’aquest dèficit la crisi catalana és la més greu 
dels països industrials d’Europa. A 30 de juny de 2010 
hi havia 676.000 aturats al nostre país, un 17,71% de la 
població activa. La mitjana d’atur dels països de la zona 
euro era del 10%; el País Basc, que no pateix l’espoli 
gràcies al Concert Econòmic, tenia una taxa del 10,4%. 
Sense espoli fiscal, a Catalunya hi hauria 280.000 atu-
rats menys.

Catalunya no sortirà de la crisi econòmica fins que no 
esdevingui un Estat de la Unió Europea. Amb un Estat 
Català disposarem d’infraestructures de primer nivell, 
apostarem per l’arc mediterrani que permetrà als nostres 
ports ser la porta d’Àsia a Europa, podrem gaudir d’un 
sistema aeroportuari i una xarxa ferroviària que connec-
ti Catalunya amb el món i una xarxa viària sense peat-
ges. Si Catalunya és un Estat serem el quart d’Europa en 
major renda per càpita! En una Catalunya independent 
podríem donar més i millors serveis perquè no hauríem 
de mantenir Espanya, podríem duplicar la despesa públi-
ca en sanitat, quadruplicar la d’ensenyament, multiplicar 
per 16 les obres públiques, o per 32 els crèdits i avals 
públics a les empreses.

Des de 1978 ha continuat la minorització de la llengua i 
la cultura catalana perquè Espanya no reconeix la terri-
torialitat de la llengua i cultura catalana. La Constitució 
espanyola tracta els catalans com a minoria lingüística 
dins el seu propi país. Només la immersió lingüística a 
les escoles aplicava el principi de la territorialitat, però 
aquesta mesura ja ha estat invalidada per les sentències 
del Tribunal Suprem espanyol que ordenen la reintroduc-
ció de la llengua castellana en tot l’ensenyament.

La llengua i la cultura catalana es troben en una situació 
límit que no garanteix la seva supervivència. Només un 
Estat propi pot invertir la tendència a la minorització a 
què ens aboca la dependència.

Tot altre projecte que no sigui la proclamació unilateral 
de la independència és inviable i generarà impotència 
i frustració. Només la proclamació d’independència és 
via ble perquè significa construir una nova legalitat amb 
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3) Perquè compti amb tota la força i legitimitat, i en exer-
cici del dret de decidir, es consultarà el poble de Cata-
lunya sobre aquest model basat en el Concert Econòmic 
abans de presentar-lo a l’Estat espanyol.

4) La Generalitat de Catalunya no acceptarà cap modi-
ficació per part de l’Estat Espanyol del model de finan-
çament basat en el Concert Econòmic votat pel poble, en 
respecte i compliment de la decisió del poble de Catalu-
nya. L’Estat espanyol només tindrà com a opcions accep-
tar la decisió del poble de Catalunya o refusar-la.

Proposta de resolució núm. 3. Consultes 
populars

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a donar prioritat a l’aprovació d’una Llei de Consul-
tes populars per via no referendàries, per copsar l’opinió 
de la ciutadania sobre qualsevol assumpte d’interès pú-
blic sense permís del Govern espanyol, d’acord amb el 
que estableix l’article 122 de l’Estatut d’autonomia.

Proposta de resolució núm. 4. Municipis per la 
independència

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat, sense increment de la despesa pública, a promo-
cionar entre els Ajuntaments i donar suport polític i eco-
nòmic a l’Associació de municipis per la independència.

II. Segon bloc: economia i estat del benestar

Proposta de resolució núm. 5. Retallades en 
Salut 

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

1. Informar a la opinió pública que la sanitat catalana té 
un finançament per càpita molt per sota de la mitjana de 
la Unió Europea-15.

2. Informar a la opinió pública que la causa del dèficit de 
finançament de la sanitat catalana és l’espoli fiscal que 
patim a mans d’Espanya i que és aquest espoli el que 
s’ha de corregir.

Proposta de resolució núm. 6. Dació 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a donar prioritat a l’aprovació d’una Llei de Dació 
en pagament de l’habitatge personal o familiar hipote-
cat amb alliberament del deute garantit amb hipoteca, 
mitjançant la qual la persona o persones que tinguin la 
totalitat de la plena propietat d’un habitatge personal o 
familiar habitual que estigui hipotecat, podran donar-lo 
en pagament unilateralment al titular o titulars de la hi-
poteca que constin al Registre de la Propietat. La dació 
unilateral en pagament transmetrà la plena propietat de 
l’habitatge, i extingirà la totalitat del deute vigent garan-
tit per hipoteca per capital, interessos tant ordinaris com 
moratoris, comissions, penalitzacions, costes, i qualse-
vol altre concepte.

Per assolir aquesta reconversió a una economia compe-
titiva i amb capacitat exportadora que ens permeti sortir 
de la crisi, és imprescindible una forta inversió en infra-
estructures i en recerca i desenvolupament, i un sistema 
educatiu de qualitat, a més de fer créixer la capacitat in-
versora de les empreses i de consum dels catalans.

Una forta inversió en infraestructures o educació que ara 
no és possible perquè Espanya ens pren els recursos eco-
nòmics imprescindibles per abordar aquesta reconversió 
econòmica, els 20.000 milions d’euros d’espoli fiscal, el 
10% del PIB, en impostos que paguem els ciutadans i 
les empreses a Catalunya però que no tornen al nostre 
país en despesa pública. Espanya centralitza tots els re-
cursos econòmics, empreses i infraestructures a Madrid, 
on aboca la riquesa que extreu de Catalunya.

L’única possibilitat real, per tant, per aconseguir els re-
cursos suficients i invertir-los a Catalunya amb l’objec-
tiu d’impulsar aquest nou model econòmic competitiu és 
amb la independència política o, transitòriament, amb un 
model de finançament basat en el Concert Econòmic que 
ens permeti recuperar l’espoli fiscal que ara va a Espanya.

Ara bé, les recents compareixences d’experts a la Comis-
sió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic han deixat palès que un nou model 
de finançament per a Catalunya similar al del Concert 
Econòmic (que ens permeti recaptar tots els impostos i 
acabar amb el dèficit fiscal) és ara per ara inviable des 
del punt de vista econòmic, polític i jurídic atesos els 
precedents dels diferents canvis en els models de finan-
çament de règim comú de les CCAA, l’actual compo-
sició política a l’Estat i la recent sentència del Tribunal 
Constitucional contra l’Estatut.

Només hi ha alguna possibilitat d’assolir el model de 
finançament basat en el Concert Econòmic si es plan-
teja la demanda davant de l’Estat des d’una fortalesa i 
legitimitat política catalana excepcional que permeti 
vèncer les resistències que ara per ara el fan inviable. I 
aquesta fortalesa i legitimitat excepcional només es pot 
aconseguir si es convoca una Consulta Popular sobre el 
nou model de finançament basat en el Concert Econò-
mic, que impliqui tot el poble de Catalunya i els agents 
socials, abans de plantejar a Espanya aquest nou model. 
És amb aquest objectiu que presentem la següent: 

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a assolir un model de finançament basat en el Con-
cert Econòmic que posi fi al dèficit fiscal de Catalunya 
amb l’Estat espanyol en base als següents principis: 

1) Recaptació, per part de la Generalitat, de tots els im-
postos, taxes i cotitzacions socials pagats a Catalunya. 
L’Agència Tributària de Catalunya recaptarà tots els im-
postos, taxes i cotitzacions socials que paguen els ciu-
tadans i les empreses de Catalunya (entre d’altres IRPF, 
IVA, Impost Societats...), i els gestionarà, liquidarà i ins-
peccionarà.

2) La Generalitat de Catalunya tindrà capacitat norma-
tiva sobre tots els impostos, taxes i cotitzacions socials.
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Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a aturar 
la fiscalització que pateixen els pescadors catalans, a qui 
el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí els 
obliga a informar mitjançant el sistema de comunicaci-
ons per satèl·lit INMARSAT de la previsió de captures 
diàries, amb la despesa econòmica per transferència de 
dades que això suposa ja que si a algun pescador se li 
actualitza el Windows en alta mar es pot trobar amb una 
factura de 3.000 euros per la connexió.

Proposta de resolució núm. 14. Piscifactories

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generali-
tat a mediar davant el Ministeri de Medi Ambient i Medi 
Rural i Marí i el Ministeri de Defensa per tal d’assegurar 
que els pescadors catalans puguin instal·lar piscifactories 
als indrets marins que més idonis siguin per al cultiu del 
peix, sempre que la Generalitat així ho autoritzi.

Proposta de resolució núm. 15. Centre 
ocupacional de Vilafant

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament d’Ensenya-
ment, sense increment de la despesa pública, a mante-
nir la dotació pressupostària al Centre ocupacional Pere 
Llonch del Grup Mifas de Vilafant, de suport als disca-
pacitats i diligència en el pagament de la mateixa ja que 
l’impagament per part del Govern dels ajuts ha provocat 
que el centre es plantegi el seu tancament.

Proposta de resolució núm. 16. Retribucions a 
Salut

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat, sense augmentar la despesa pública, a: 

1. Presentar una proposició per blindar els sous dels 
professionals de la salut i les prestacions i qualitat del 
sistema forçant a concentrar l’estalvi en la reducció de 
la infraestructura político-gerencial i administrativa que 
parasita l’esquilat sistema català de salut restant-li recur-
sos que calen per a l’assistència.

2. No posposar el pagament de guàrdies ni complements 
salarials als professionals sanitaris.

Proposta de resolució núm. 17. Renda mínima 
d’inserció

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

1. Proporcionar una informació clara i concreta als per-
ceptors da la Renda Mínima de inserció (RMI), a les en-
titats col·laboradores i als treballadors dels serveis socials 
sobre la situació actual i les perspectives a curt termini 
per tal d’evitar situacions com la creada el juliol passat.

2. Establir un sistema de control eficaç i estricte i peri-
òdic de l’administració de la RMI que asseguri el bon 
us dels recursos públics, que sigui respectuós amb les 
persones i que garanteixi que les persones que tenen dret 
a l’ajut, el rebin.

Proposta de resolució núm. 7. ENDESA

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a anul·lar la subvenció de 6 milions d’euros a Endesa 
Distribución Eléctrica atorgada pel govern en funcions 
de la Generalitat de Catalunya en Acord de Govern de 30 
de novembre de 2010.

Proposta de resolució núm. 8. Ramaders del 
Ripollès

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament de Territori 
i Sostenibilitat, sense increment de la despesa pública, 
a allargar el període de retorn dels crèdits dels plans de 
millora per al sector ramader contemplats al Pla de Des-
envolupament Rural a 15 anys enlloc dels 5 actuals.

Proposta de resolució núm. 9. Feria de Abril

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a eliminar les subvencions del Govern de la Genera-
litat de Catalunya i dels òrgans dependents d’aquesta a la 
Feria de Abril organitzada per la FECAC (Federación de 
Entidades Andaluzas en Catalunya).

Proposta de resolució núm. 10. Indemnització 
curses de braus

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a donar prioritat a la Supressió de les disposicions 
addicionals Primera i Segona de la Llei 28/2010, del 3 
d’agost, de modificació de l’article 6 del Text refós de la 
llei de protecció dels animals, aprovat pel decret legisla-
tiu 2/2008, per tal de suprimir les indemnitzacions deri-
vades de la prohibició de les curses de braus a Catalunya.

Proposta de resolució núm. 11. Pressupost 
de Salut

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat, sense augmentar la despesa pública, a mantenir 
el Pressupost del Departament de Salut del Govern de la 
Generalitat de l’any 2010 per a l’any 2012.

Proposta de resolució núm. 12. CAP/Urgències 
la Selva

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat, i més concretament al Departament de Salut, sense 
increment de la despesa pública, a retirar totes les me-
sures i decrets que afecten negativament les infraestruc-
tures de Salut de la comarca de la Selva, especialment 
en allò que afecta als serveis d’urgència i els Centres 
d’Atenció Primària.

Proposta de resolució núm. 13. Previsió de 
captures dels pescadors 

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat, i més concretament al Departament d’Agricultura, 
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les sales de Catalunya haurà de comptar amb un mínim 
d’un 50% de còpies en català.

Proposta de resolució núm. 24. La Bressola

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament de Cultura, 
sense increment de la despesa pública, a mantenir i aug-
mentar la dotació dels ajuts a la bressola catalana, per 
assegurar l’ensenyament en llengua catalana a la Cata-
lunya Nord.

Proposta de resolució núm. 25. Ràdio Arrels i 
Òmnium

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat, i més concretament al Departament de Cultura, a 
no demorar el pagament de les subvencions a les entitats 
de la Catalunya Nord que en depenen, com és el cas de 
Ràdio Arrels i Òmnium Cultural a Catalunya Nord.

Proposta de resolució núm. 26. TDT en català 
al nord

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament de Cultura, 
a iniciar la interlocució necessària amb l’Estat francès 
que permeti a la Catalunya Nord seguir rebent el senyal 
de Televisió de Catalunya un cop França faci l’apagada 
analògica aquest mes de novembre, impedint d’aquesta 
manera als nordcatalans, de rebre per la TDT les emissi-
ons de Televisió de Catalunya.

Proposta de resolució núm. 27. ACPV

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament de Cultura, 
sense increment de la despesa pública, a millorar la dota-
ció pressupostària a l’Associació Cultural del País Valen-
cià i que es puguin tornar a celebrar els Premis Octubre.

Proposta de resolució núm. 28. TV3 al País 
Valencià 

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, a garantir la llibertat d’informació i assolir la 
recepció dels canals de Televisió de Catalunya al País 
Valencià.

Proposta de resolució núm. 29. Bressola 
Caldegues

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a tenir en compte la seva responsabilitat com a enti-
tat protectora de escoles bressol de la Catalunya Nord i, 
especialment, a exercir la seva capacitat mediadora per 
trobar solucions que ajudin a salvar l’escola bressol de 
Caldegues a la Cerdanya Nord.

Proposta de resolució núm. 18. Inserció 
laboral

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a dissenyar programes d’inserció sociolaboral adap-
tats a les necessitats i possibilitats de les persones i que 
en potenciï les capacitats, amb forta presència del treball 
comunitari amb metodologies semblants a l’aprenentatge 
servei o el voluntarietat, amb una inserció no sols econò-
mica sinó social.

Proposta de resolució núm. 19. Habitatge RMI

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat, sense augmentar la despesa pública, a rendibilitzar 
donar suport a l’accés a l’habitatge com a primer pas a la 
reinserció, així com beques de menjador directes per als 
beneficiaris de la RMI.

Proposta de resolució núm. 20. Advocats d’ofici

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat, sense increment de la despesa pública, a rectificar 
en la recent reducció d’un 5% del sou per als advocats 
d’ofici, i a acabar amb els retards en els pagaments de les 
retribucions que s’estan produint darrerament.

III. Tercer bloc: llengua, Països Catalans

Proposta de resolució núm. 21. Català a 
l’escola

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a assegurar per llei que el català sigui la única 
llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu 
a Catalunya en tots els nivells, etapes i modalitats. L’en-
senyament d’altres llengües diferents del català es podrà 
fer en la mateixa llengua objecte d’ensenyament.

Proposta de resolució núm. 22. Català a la 
Justícia

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

1. Donar instruccions als lletrats de la Generalitat per 
tal que demanin que tot els procediments judicials en els 
quals intervinguin es facin en català, emparant-se en la 
Carta europea de llengües regionals i minoritàries (ar-
ticle 9).

2. Donar instruccions als lletrats de la Generalitat per tal 
que s’oposin en el cas que els advocats de l’Estat al·leguin 
indefensió i sol·licitin la traducció a la llengua espanyola 
de tota la documentació dels procediments judicials ens 
els quals intervinguin.

Proposta de resolució núm. 23. Llei del cinema

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a desenvolupar reglamentàriament i aplicar sen-
se modificacions la Llei del cinema, mitjançant la qual 
qualsevol pel·lícula que s’estreni doblada o subtitulada a 
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Proposta de resolució núm. 34 català 
a la Franja

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a emprendre les accions necessàries per a la promo-
ció de la llengua catalana i assegurar-ne la seva oficiali-
tat i el seu ensenyament a la Franja de Ponent.

Proposta de resolució núm. 35. Català 
a el Carxe

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a emprendre les accions necessàries per a la promo-
ció de la llengua catalana i assegurar-ne la seva oficiali-
tat i el seu ensenyament a El Carxe, Múrcia.

Proposta de resolució núm. 36. Etiquetatge 
en català

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a vetllar pel compliment de la Llei del Codi de 
Consum, vigent en la seva totalitat des del 23 de juliol de 
2011 i que estableix que tots els productes que es venen a 
Catalunya han d’estar etiquetats en català.

Proposta de resolució núm. 37. Productes 
etiquetats en català

Vetllar pel compliment de la Llei del Codi de Consum 
garantint que tots els organismes públics adquireixen 
béns i productes etiquetats en català.

Proposta de resolució núm. 38. Inspeccions 
de consum

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a elaborar un calendari d’inspeccions pels anys 
2011 i 2012 per tal de comprovar l’adequat compliment 
de les obligacions lingüístiques que incorpora el Codi 
de Consum com l’atenció oral, la retolació dels establi-
ments, l’etiquetatge de productes i les instruccions d’us 
en català.

Proposta de resolució núm. 39. Escola en 
valencià

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a emprendre les accions necessàries per a garan-
tir l’ensenyament en llengua catalana al País Valencià a 
aquelles famílies que en tenen dret.

Proposta de resolució núm. 40. Català a les 
Illes Balears i Pitiüses

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament de Cultura, 
sense increment de la despesa pública, a millorar la do-
tació pressupostària a l’Obra Cultural Balear, davant de 
l’ofensiva contra la llengua i cultura catalanes del a les 
Illes Balears i Pitiüses.

Proposta de resolució núm. 30. Català als 
establiments

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

1. Actuar com autèntica màxima autoritat catalana i fer 
complir totalment l’article 32.3 de la llei 1/1998 de polí-
tica lingüística que obliga a tots els comerços a tenir els 
rètols de senyalització fixa i les ofertes de serveis com a 
mínim en llengua catalana.

2. Tramitar amb la màxima celeritat les denúncies i san-
cions contra establiments i/o empreses que incompleixen 
l’esmentat article. En moltes ocasions es triga un any en 
iniciar els tràmits corresponents per part de l’Agència 
Catalana de Consum.

3. Incrementar el cos d’inspectors de l’Agència Catalana 
de Consum per tal de no deixar exclusivament en mans 
d’associacions o entitats les denúncies contra qui incom-
pleix la llei de política lingüística. És el govern de Cata-
lunya qui ha de vetllar per l’acompliment d’una llei i no 
pas les entitats privades.

4. Defensar i protegir, en definitiva, els drets lingüístics 
dels catalans en tots els àmbits i en tots els racons del 
país. El govern de Catalunya té la obligació política, 
legal i patriòtica de utilitzar tots els mecanismes al seu 
abast per fer que els catalans puguin viure a Catalunya 
exclusivament en el seu idioma, sense haver de recórrer 
contínuament a la llengua espanyola per poder ser atesos 
en bars, botigues, restaurants o qualsevol establiment 
obert al públic.

Proposta de resolució núm. 31. Eurodistricte

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a pressionar l’Estat espanyol per tal que avali la cre-
ació de l’Eurodistricte de l’Espai Català Trans-fronterer 
com a organisme col·legial de cooperació integrada, do-
tat de capacitat jurídica i d’autonomia financera, per tal 
de portar a terme una política de governança transfronte-
rera entre les comarques de la demarcació de Girona i 
les del departament dels Pirineus Orientals (Catalunya 
Nord).

Proposta de resolució núm. 32. Català a ràdio 
i televisió

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a fer tot el que estigui a la seva mà per accedir al 
control de l’espai radioelèctric i televisiu per tal d’asse-
gurar i blindar el fet que la presència de canals en cata-
là sigui equiparable a l’existència de canals en castellà i 
altres idiomes.

Proposta de resolució núm. 33. Català 
a l’Alguer

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a emprendre les accions necessàries per a la promo-
ció de la llengua catalana i assegurar-ne la seva oficialitat 
i el seu ensenyament a la ciutat de l’Alguer, a Sardenya.
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Catalunya que depenguin de la Generalitat. Mentre sigui 
aplicable la normativa espanyola a Catalunya, i mentre 
estableixi que “La bandera de España deberá ondear en 
el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de 
todos los edificios y establecimientos de la Administra-
ción central, institucional, autonómica provincial o in-
sular y municipal del Estado”, la ubicació a l’exterior i 
interior que ordena aquesta normativa es farà de manera 
que la bandera espanyola no sigui visible des de la via 
pública. La ubicació a l’interior que ordena aquesta nor-
mativa es farà de manera que la bandera espanyola no 
sigui visible pel públic.

Proposta de resolució núm. 48. Retrat del rei 
d’Espanya

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

– Ordenar la retirada immediata dels retrats del Rei d’Es-
panya als edificis i equipaments depenents de la Genera-
litat de Catalunya.

– Instar als Ajuntaments i resta d’ens locals de Catalunya 
que en el cas que decideixin instal·lar retrats del Rei d’Es-
panya als salons de plens, aquests s’instal·laran durant les 
sessions plenàries i en posició invertida, en compliment 
amb el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Proposta de resolució núm. 49. CAT a les 
matrícules

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

1. 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 dis-
tintiu CAT sobre la E.

2. Comunicar al Servei Català de Trànsit, Ajuntaments, 
Mossos d’Esquadra i Policies Locals, 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.”

Proposta de resolució núm. 50. Palau Nacional

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a recu-
perar els colors de la senyera que haurien de projectar 
els 9 feixos de llum del Palau Nacional i que també va 
prohibir la dictadura de Primo de Rivera canviant-los pel 
color blau actual.

Proposta de resolució núm. 51. Militars a Sant 
Climent Sescebes

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat, i més concretament al Departament d’Interior, a sol-

Proposta de resolució núm. 41. Llengua 
aranesa

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat defensar per tots els mitjans administratius, jurídics 
i polítics la Llei de l’Aranès, del 22 de setembre del 2010, 
i potenciar llengua i cultura araneses.

IV. Quart bloc: memòria, símbols i identitat

Proposta de resolució núm. 42. Al Parlament, 
només la senyera

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a sol·licitar a la Mesa del Parlament de Catalunya 
que l’única bandera que presideixi l’hemicicle del Par-
lament de Catalunya sigui la senyera, tal i com succeí 
durant els anys de presidència del Parlament per part del 
M. H. Heribert Barrera.

Proposta de resolució núm. 43. Anul·lació 
judicis franquisme

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a exigir al govern de l’Estat que el consells de guer-
ra contra el President Companys, Salvador Puig Antich, 
Joan Peiró i la resta d’assassinats judicials per la dicta-
dura franquista, que no foren pas uns judicis contra unes 
persones sinó contra tot un poble, siguin anul·lats per llei.

Proposta de resolució núm. 44. Per la Diada, 
l’estelada

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a exhibir durant la Diada nacional de Catalunya la 
senyera estelada, símbol de la Catalunya independent, a 
l’exterior dels edificis i establiments públics de Catalu-
nya que depenguin de la Generalitat.

Proposta de resolució núm. 45. Militars 
a Collserola

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a demanar al Consorci del Parc de Collserola la 
prohibició dels exercicis que forces armades i cossos de 
seguretat espanyols de la caserna del Bruc porten a ter-
me al Parc.

Proposta de resolució núm. 46. Germans Badia

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a restituir la memòria històrica dels germans Josep i 
Miquel Badia i atorgar-los els honors que els corresponen 
com a defensors de les llibertats nacionals de Catalunya.

Proposta de resolució núm. 47. Bandera 
espanyola

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a prohibir l’exhibició de la bandera espanyola a 
l’exterior i interior dels edificis i establiments públics de 
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Proposta de resolució núm. 56. Catalanofòbia 
als mitjans

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat, i més concretament al Departament d’Interior, mit-
jançant la Divisió d’Informació de la Policia de la Gene-
ralitat-Mossos d’Esquadra, a fer un seguiment exhaustiu 
dels mitjans de comunicació i llurs col·laboradors que 
fomenten la catalanofòbia i la cultura de l’odi contra els 
senyals de identitat de Catalunya al nostre país i a l’Estat 
per si es tractés d’una actitud sistemàtica i planificada.

Proposta de resolució núm. 57. art de la Franja

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a defensar la unitat de Museu Diocesà de Lleida, 
i emprendre les accions jurídiques i legals per al mante-
niment de la integritat de la col·lecció del Museu Diocesà 
de Lleida, com a expressió de la cultura catalana.

V. Cinquè bloc: sostenibilitat i medi natural

Proposta de resolució núm. 58. Cabal del riu 
Ebre

El Parlament de Catalunya, donat que: 

– La Diputació de Castelló va sol·licitar (13 –9-2011) el 
transvasament de 90 hm3 anuals d’aigua de l’Ebre.

– El TS ha sentenciat (STS 22-6-2011) que el govern de 
l’Estat ha de respondre a la reclamació de Castelló que 
ve ja del 2005 i que no és vàlid el silenci administratiu.

– Els ajuntaments de Tortosa i Amposta i el Consell Co-
marcal del Baix Ebre han aprovat mocions en contra del 
transvasament a Castelló

Insta al Govern de la Generalitat a que, en cas que el Go-
vern espanyol concedeixi el transvasament del riu Ebre, 
s’hi oposi i utilitzi tots els mitjans administratius, jurí-
dics i polítics per impedir-ho, incloent el blindatge jurí-
dic amb el màxim rang el cabal del riu Ebre, establint un 
cabal ecològic que faci impossible cap transvasament.

Proposta de resolució núm. 59. Cementiri 
nuclear

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a donar prioritat a l’aprovació d’una llei per a pro-
hibir la instal·lació a Catalunya del magatzem temporal 
centralitzat de residus nuclears, i el dipòsit de residus 
radioactius generats en centrals nuclears ubicades fora 
de Catalunya.

Proposta de resolució núm. 60. Protegim 
la Vall de Santa Creu

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat, i més concretament al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, a mantenir la Vall de Santa Creu dins dels 
límits del Parc Natural del Cap de Creus, un dels últims 
reductes de la Costa Brava que no ha estat modificat ni 
alterat en tot el segle xx.

licitar al Ministeri de Defensa d’Espanya el tancament 
del camp de tir de la Base Militar General Álvarez de 
Castro de Sant Climent Sescebes ja que posa en perill 
aquest biòtop excepcional que és el Parc Natural d’Inte-
rès Nacional de l’Albera amb els reiterats incendis provo-
cats per les pràctiques d’artilleria de l’exèrcit estanyol i 
també la integritat física dels habitants de Vilartolí per la 
caiguda de metralla i obusos a les seves cases.

Proposta de resolució núm. 52. Juraments de la 
Constitució

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat, i més concretament al Departament de Governació 
i Relacions Institucionals, a admetre amb normalitat les 
promeses i/o juraments de la Constitució espanyola que 
els càrrecs públics fan a Catalunya per imperatiu legal 
i que apel·len al compromís amb la independència de la 
nostra nació.

Proposta de resolució núm. 53. Jocs de Policies 
i Bombers

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament d’Interior, a 
interposar una denúncia a la Fiscalia General de l’Estat 
pels insults que policies i bombers catalans van rebre per 
part de la delegació espanyola als XIV Jocs Mundials 
de Policies i Bombers que s’han celebrat a Nova York 
per si fossin constitutius de delicte d’acord amb el què 
estableix l’article 93 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d’octubre, sobre Protecció dels funcionaris.

Proposta de resolució núm. 54. Guàrdia Civil a 
Girona

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament d’Interior, a 
sol·licitar al Ministeri d’Interior d’Espanya el tancament 
de la Caserna de la Guàrdia Civil de Girona del carrer 
Emili Grahit mitjançant un conveni urbanístic entre 
l’Ajuntament de Girona i l’Estat atès que aquest espai 
qualificat en el Pla Urbanístic com a equipament tècnic 
i comunitari (lletra F) no és res més que un equipament 
militar obsolet que no reporta cap benefici ni en segure-
tat ni en cap altre aspecte als gironins tenint present que 
totes les funcions que realitza la Guàrdia Civil a Girona 
poden ser realitzades per la Policia de la Generalitat-Cos 
de Mossos d’Esquadra.

Proposta de resolució núm. 55. Papers 
de Salamanca

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a exigir el retorn dels darrers documents catalans 
confiscats a l’Arxiu de Salamanca, concretament els do-
cuments i llibres privats i altres materials encara pen-
dents de retorn.
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litat econòmica d’un sector a qui se l’havia encoratjat a 
invertir.

Proposta de resolució núm. 66. Parcs eòlics 
i solars

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a promoure la participació de municipis i petits 
grups d’inversors en la instal·lació de parcs eòlics i solars 
i que siguin els gestors de les seves pròpies instal·lacions 
de producció d’energia renovable.

Proposta de resolució núm. 67. Riu Ter

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat, i més concretament al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, a estudiar els motius de la pèrdua de cabal 
del canal Ter-Cardedeu i a proposar-hi solucions imme-
diates.

Proposta de resolució núm. 68. Agricultura 
biològica

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a definir un Pla estratègic i d’ajuts fiscals per l’agri-
cultura biològica que afavoreixi la creació de nous llocs 
de treball, un més eficaç control de l’etiquetatge, la rege-
neració de les terres afectades per l’agricultura química, 
i l’estímul del consum dels seus productes.

Proposta de resolució núm. 69. Planta de 
biomassa a la Garriga

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a aturar la instal·lació d’una planta de cogeneració 
d’energia amb biomassa al sud de la Garriga (Vallès Ori-
ental) pels motius següents: per la seva incorrecta tra-
mitació; per l’excessiva proximitat al nucli urbà; per la 
inundabilitat dels terrenys; pels possibles efectes ambi-
entals no estudiats (pluja àcida, pèrdua de cultius...); per 
la falta de garanties dels efectes innocus sobre la salut de 
les emissions; l’impacte paisatgístic i la sobreocupació 
del territori; per la manca d’estudis independents sobre 
la viabilitat econòmica, industrial, ambiental i ecològica 
d’aquesta instal·lació energètica i del seu sistema d’extra-
cció de biomassa; i l’alt rebuig social.

Proposta de resolució núm. 70. Catalunya 
a Rio+20

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat, i més concretament al Departament de Presidència, 
a crear un comitè català per a la conferència de desenvo-
lupament sostenible de Rio +20 que organitza la ONU i 
se celebrarà el 2012 a Brasília.

Proposta de resolució núm. 71. Vehicle 
elèctric

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament d’Empresa 

Proposta de resolució núm. 61. MAT

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament d’Empresa 
i Ocupació, a tenir en compte la Declaració del Portús 
de 2004, els posicionaments dels 62 ajuntament reu-
nits a l’AMMAT (Associació de Municipis MAT), de la 
Plataforma No a la MAT i els acords de la Declaració 
d’Arhus a l’hora de posicionar-se sobre l’actual projecte 
de la MAT, plantejant el soterrament de la línia –en tota 
la seva trajectòria restant– i la seva ratificació en consul-
ta popular a les comarques gironines, com a prerequisits 
indispensables per a la seva realització, donat el cas.

Proposta de resolució núm. 62. Ses Negres

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat, i més concretament al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a col-
locar les balises de senyalització i protecció que perto-
quen a la Reserva Marina de Ses Negres (Begur) per evi-
tar el fondeig d’embarcacions aprofitant la poca o nul·la 
vigilància existent amb els conseqüents danys soferts per 
l’alga Posidònia així com també la pesca furtiva hi ha 
proliferat davant la falta d’intervenció de la Generalitat.

Proposta de resolució núm. 63. Torres de 
vigilància antiincendis

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a revisar la política de supressió de les torres 
de vigilància antiincendis durant l’època estival per tal 
d’evitar incidències greus com l’ocorregut aquest estiu a 
Rabós (Alt Empordà).

Proposta de resolució núm. 64. Centrals 
nuclears

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Ge-
neralitat a exigir al Govern espanyol que no es doni ni 
allargui cap llicència d’explotació a les centrals nucle-
ars catalanes sense la realització dels “tests de stress” 
que demana la Unió Europea, incorporant els supòsits 
d’un xoc d’un avió i un sabotatge terrorista entre els pon-
derables d’una incidència més enllà de les ja existents. 
Igualment, que es prengui en consideració el fet que 
Ascó es troba riu avall de les grans preses de Ribaroja i 
Mequinença, en un meandre de l’Ebre i a pocs quilòme-
tres de la falla de l’Ebre. Instem igualment el Govern a 
intervenir per tal que no es renovi cap permís d’explota-
ció abans no es passin aquests tests i tinguin en compte 
aquests factors de risc.

Proposta de resolució núm. 65. Energia 
fotovoltaica

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a estudiar les mesures que des de la Generalitat es 
puguin portar a terme per reforçar el sector de l’energia 
fotovoltaica domèstica a casa nostra amb l’objectiu de 
pal·liar els efectes negatius creats pels canvis introduïts 
pel Govern espanyol que ha reduït críticament la viabi-
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Proposta de resolució núm. 76. Ambaixades

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a revisar la seva política exterior de cara a les De-
legacions oficials de la Generalitat per tal d’evitar que es 
converteixin en meres oficines comercials desprovistes 
de finalitats culturals, socials i polítiques, i es mantinguin 
com a representacions exteriots del Govern de Catalunya.

Proposta de resolució núm. 77. Poble sahrauí 

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

1. Condemnar la violació continuada dels drets humans 
al Sàhara Occidental, il·legalment ocupat per l’Estat 
marroquí.

2. Instar a la retirada immediata de les forces armades i 
cossos de seguretat marroquins del Sàhara.

3. Emprar tots els instruments polítics, jurídics, diplomà-
tics i econòmics necessaris per a la celebració d’un refe-
rèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental validat 
i amb el suport de la comunitat internacional.

Proposta de resolució núm. 78. Conferència 
Episcopal Catalana

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a iniciar les accions pertinents davant la Santa Seu 
per tal d’assolir una Conferència Episcopal Catalana.

Proposta de resolució núm. 79. Promoció de 
democràcia i drets humans 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a promoure la democràcia i els drets humans on 
aquests es troben greument amenaçats o negats, especi-
alment en aquells països amb vincles històrics, com és el 
cas del Marroc o Guinea Equatorial.

Proposta de resolució núm. 80. Finançament a 
les federacions esportives catalanes

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat, sense increment de la despesa pública, a millorar el 
finançament a les federacions esportives catalanes, espe-
cialment a aquelles que han estat reconegudes internaci-
onalment o les que estan treballant per a poder competir 
internacionalment en breu.

VII. Setè bloc: infraestructures i mobilitat

Proposta de resolució núm. 81. N-II 

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament de Territori 
i Sostenibilitat, a reclamar a la transferència de la Xarxa 
de Carreteres de l’Estat a la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb l’article 150.2 de la Constitució Espanyola 
amb la finalitat de posar punt final a la deixadesa de l’Es-
tat en l’acabament d’infraestructures de primer ordre per 

i Ocupació, a promoure els vehicles elèctrics a les viles 
i ciutats catalanes, en especial aquells de dues rodes, ja 
que contribueixen sensiblement a millorar la mobilitat 
urbana i disposen d’un valor afegit lligat a la sostenibili-
tat i el respecte al medi ambient.

VI. Sisè bloc: internacional

Proposta de resolució núm. 72. Suport a la 
independència d’Escòcia

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a donar 
suport a la independència d’Escòcia, ja que la indepen-
dència garantirà la plenitud de la Nació escocesa així 
com també farà possible la protecció de les seves llen-
gües i cultura, promourà una millora en la convivència 
entre Escòcia i les altres nacions de les Illes Britàniques, 
accelerarà la recuperació econòmica d’Escòcia i millo-
rarà la seva competitivitat econòmica internacional. El 
Parlament de Catalunya també lloa la posició del Govern 
del Regne Unit de reconeixement del dret d’autodetermi-
nació del Poble escocès així com també celebra la po-
sició del Parlament britànic de respectar i acatar el que 
serà el resultat del referèndum a través del qual el Poble 
escocès establirà una nova relació entre Escòcia i els 
seus veïns, la Unió Europea i les altres nacions del món.

Proposta de resolució núm. 73. Reconeixement 
de Kosovo

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a reconèi-
xer la independència de la República de Kosovo tal i com 
han fet les principals democràcies occidentals i instar el 
Govern de l’Estat espanyol a respectar el principi de le-
galitat, i d’acord amb l’article 10.2 de la Constitució Es-
panyola, i les sentències emeses per la Cort Internacional 
de Justícia de la Organització de les Nacions Unides, or-
ganització de la qual l’Estat espanyol n’és membre.

Proposta de resolució núm. 74. Catalans a 
l’exterior

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat revisar, sense increment de la despesa pública, la 
seva política de retallades a les entitats i comunitats ca-
talanes a l’exterior per evitar la paràlisi de les activitats 
culturals, associatives i de promoció exterior de Catalu-
nya fora del país.

Proposta de resolució núm. 75. Reconeixement 
seleccions esportives

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a apostar pel reconeixement internacional de les 
seleccions esportives nacionals en tots els esports. En es-
pecial, assolir la participació de Catalunya al Mundial de 
futbol de Brasil 2014.
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assegurin la inviolabilitat del dret dels parlamentaris a 
exercir la tasca per a la qual foren elegits.

Proposta de resolució núm. 86. Equipament 
Mossos

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat, sense augmentar la despesa pública, a completar 
la uniformitat dels agents de la Policia de la Generalitat-
Cos de Mossos d’Esquadra fornint-los d’armilles interi-
ors individuals de protecció balística i antitall i de guants 
antitall i antipunxada; cal tenir ben protegits els nostres 
agents i no posar en perill la seva salut ni les seves vides.

Proposta de resolució núm. 87. Uniformes 
Mossos

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat, sense augmentar la despesa pública, a modificar 
la uniformitat dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra 
destinats a la Regió Policial del Pirineu Occidental, ABP 
Ripollès, ABP Berguedà i ABP Solsonès, dotant-los 
d’un equipament dignes(botes d’hivern, guants d’hivern, 
samarreta interior tèrmica, pantaló d’hivern, jaqueta 
anorac, jersei folre polar, jaqueta folre polar, Mitjons tèr-
mics, Gorra tèrmica, Coll tèrmic).

Proposta de resolució núm. 88. Codi ètic 
Mossos

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a incorporar en la seva totalitat, i serà d’aplicació 
tant a la Policia de la Generalitat-Cos de Mossos d’Es-
quadra com a les Policies Locals de Catalunya, el Codi 
Europeu d’Ètica de la Policia adoptat per la Recomana-
ció REC(2001)10, de 19 de setembre, del Comitè de Mi-
nistres als Estats membres.

Proposta de resolució núm. 89. Actuacions 
policials

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a fer una profunda revisió dels protocols d’actuació 
policial en casos com el 27M en la línia aconsellada per 
l’informe del Síndic de Greuges presentada en seu parla-
mentària el proppassat dia 26 de setembre.

Proposta de resolució núm. 90. Unitats de 
mediació

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a introduir i promoure l’ús d’unitats de mediació 
per a casos semblants al 27M per evitar la intervenció 
desprorcionada dels cossos policials.

IX. Novè bloc: altres

Proposta de resolució núm. 91. Alts càrrecs

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

al nostre país com és el desdoblament de la N-II al seu 
pas per les comarques gironines. L’exercici de la com-
petència transferida serà assumida per la Generalitat de 
Catalunya en el moment que tingui efectivitat la transfe-
rència dels mitjans personals i materials i pressupostaris 
necessaris, instrumentat, mitjançant acord de la Comis-
sió Mixta de Transferències Estat-Generalitat de Catalu-
nya, i el corresponent Reial Decret de traspàs de serveis.

Proposta de resolució núm. 82. Ryanair - 
Aeroport de Girona

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, a treballar per la gestió territorial de l’Ae-
roport de Girona-Costa Brava, desenvolupar un model 
comercial de l’aeroport que avui és del tot inexistent i 
no permetre l’extorsió a la Generalitat d’una companyia 
privada forana amb la intenció d’evitar les deficiències 
d’un sistema aeroportuari controlat des de Madrid i que 
genera beneficis al seu gestor (AENA).

Proposta de resolució núm. 83. Trens línia 
BCN-Manresa-Lleida

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a millorar, sense increment de la despesa pública, 
el servei de tren regional de la línia Barcelona - Manresa 
- Lleida, tot establint una freqüència mínima de 6 trens/
dia en el tram de Manresa a Cervera i 12 trens/dia en el 
tram de Cervera a Lleida, que es repartiran atenent la 
freqüència d’ús dels viatgers en franges horàries concre-
tes i, alhora, procurant una distribució horària equitativa 
que tingui en compte, a més, una correcta connexió amb 
les sortides de trens de TGV (AVE) amb direcció a l’in-
terior de la Península Ibèrica.

Proposta de resolució núm. 84. Sistema tarifari 
integrat

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a crear, sense increment de la despesa pública, el 
Sistema tarifari integrat del transport públic de Catalu-
nya. Mitjançant una targeta que podrà ser nominal o anò-
nima i on es podrà carregar el saldo i/o els títols, aquesta 
serà vàlida per a tots els transports públics de Catalunya 
depenents de la Generalitat: tramvia, tren, metro i auto-
bús. L’import que es pagui haurà d’estar en funció dels 
quilòmetres, on es contarà la distància entre l’origen i el 
destí en funció de la distància i no de zones geogràfiques.

VIII. Vuitè bloc: interior

Proposta de resolució núm. 85. Bloqueig al 
Parlament

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a estudiar mesures que impedeixein situacions com 
la produïda el proppassat 15J en què per la deixadesa 
del Conseller d’Interior un reduït grup de manifestants 
van impedir el pas dels parlamentaris al Parlament i que 
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informes provinents del Síndic de Greuges, tant a la prò-
pia administració com a les empreses privades, siguin 
d’obligatori i ràpid compliment.

Proposta de resolució núm. 97. Fira de Sant 
Lluc (Olot)

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat, sense increment de la despesa pública, a estudiar 
mesures que promoguin la revitalització de la Fira de 
Sant Lluc a Olot (La Garrotxa).

Proposta de resolució núm. 98. Agència 
Catalana de Notícies

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a, sense increment de la despesa pública, finançar 
adequadament l’Agència Catalana de Noticies per tal de 
mantenir i potenciar la seva activitat com a agència de 
notícies nacional. Igualment, instem el Govern a poten-
ciar la versió anglesa d’aquest servei.

Proposta de resolució núm. 99. Valors dels 
catalans

El Parlament de Catalunya, assabentat de les intencions 
del Govern a promoure els valors dels catalans, insta el 
Govern de la Generalitat a incloure l’amor a la llibertat i 
la independència com a aspectes definitoris de la manera 
de ser dels catalans.

Proposta de resolució núm. 100. Jove 
Orquestra dels PPCC

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generali-
tat, i més concretament al Departament de Cultura, sen-
se increment de la despesa pública, a aixoplugar la Or-
questra de Joves Intèrprets dels Països Catalans d’acord 
amb la proposició no de llei presentada l’any 2005 pel 
grup parlamentari de Convergència i Unió i mantenir 
d’aquesta manera els convenis signats que permetin que 
la lloable iniciativa de que joves músics de tots els Països 
Catalans es reuneixi i formin una orquestra que actua 
conjuntament en determinades ocasions.

Proposta de resolució núm. 101. Vegueria 
Penedès

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Genera-
litat a crear en la major brevetat la Vegueria del Penedès, 
compresa pels municipis corresponents a les comarques 
de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, lle-
vat, en aquest cas, dels set municipis de l’Alta Anoia: Ca-
laf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els 
Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles i Sant Pere 
Sallavinera.

1. Fer pública a la xarxa la relació actualitzada de totes 
les persones designades discrecionalment per a càrrec 
públic en vigor a la Generalitat i a tots els organismes 
que en depenen, enumerant en cada cas la totalitat dels 
càrrecs que cadascuna d’elles n’ostenta i la retribució que 
li correspon per cada càrrec, incloses dietes, compensa-
cions i qualsevol altre concepte, així com les despeses 
que cada any li siguin abonades.

2. Reduir en un 20% la remuneració de totes les persones 
designades discrecionalment per a càrrec públic en vigor 
a la Generalitat i a tots els organismes que en depenen, 
dedicant l’import que en resulti de la retallada de la re-
muneració de càrrecs públics a polítiques socials, singu-
larment ensenyament i sanitat.

Proposta de resolució núm. 92. Empuriabrava

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Genera-
litat, i més concretament al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, a assegurar els drets dels 4500 propietaris 
de la urbanització Empuriabrava (Alt Empordà) davant 
la restrictiva aplicació que s’està fent, des de l’Estat, de 
la Llei de Costes.

Proposta de resolució núm. 93. Sardana a 
l’escola

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament de Cultura, 
sense increment de la despesa pública, a mantenir la do-
tació pressupostària de la campanya “La sardana a l’es-
cola” per salvar la continuïtat de transmissió a les noves 
generacions del coneixement de la Dansa Nacional de 
Catalunya en el territori català.

Proposta de resolució núm. 94. Escoles de 
música i dansa

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat, i més concretament al Departament d’Ensenya-
ment, sense increment de la despesa pública, a mante-
nir la dotació pressupostària de les Escoles de Música i 
Dansa de Catalunya ja que la retallada d’un 23% en les 
subvencions atorgades en relació al curs escolar 2010-
2011 posa en perill la continuïtat d’aquest ensenyament 
artístic de caràcter públic a Catalunya.

Proposta de resolució núm. 95. Prevenció de la 
tortura

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a promoure la plena potenciació de l’actuació del 
Síndic de Greuges en l’àrea de la prevenció de la tortura 
i dels maltractaments a les persones.

Proposta de resolució núm. 96. Informació 
Síndic de Gruges

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Gene-
ralitat a fixar terminis i a prendre les mesures pertinents 
per tal d’assegurar que els requeriments d’informació i 
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– Impost sobre els dipòsits entitats bancàries.

– Recuperar l’impost de successions i donacions.

– Impost sobre emissions contaminants.

– Ecotaxa o Impost sobre estades turístiques en alguns 
allotjaments.

Proposta de resolució núm. 3 sobre l’Institut 
Català de Finances

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Impulsar des de l’ICF uns sistema d’avals públics per 
a petites i mitjanes empreses per compartir el risc de crè-
dit amb les entitats financeres.

b) Impulsar des de l’ICF un sistema de crèdits al capital 
circulant amb venciment inferior a l’any natural.

c) Portar a terme un procés de descentralització de l’ICF 
en les diferents vegueries, per atendre l’especificitat de 
les demandes territorials.

d) Impulsar una línia específica de crèdit de l’ICF per 
tal d’avalar els deutes de l’Administració i reduir els alts 
índexs de morositat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat que s’adreci al Govern de l’Estat per: 

a) Que en el procés de capitalització de les Caixes de 
Catalunya mitjançant fons públics, el Govern de l’Estat 
permeti que aquests fonts siguin gestionats per l’ICF i 
que aquest entri com accionista en les caixes que s’han 
adherit a aquest procés.

b) Que les línies de crèdit de l’ICO, destinats a l’impuls 
de l’economia, que no s’utilitzin (fins al % de participa-
ció del PIB de Catalunya en el de l’Estat) siguin cedits a 
l’ICF amb la mateixa finalitat.

Proposta de resolució núm. 4 sobre 
la presentació dels pressupostos

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a presentar al registre del Parlament, els projec-
tes de llei de pressupost de la Generalitat per al 2012 i 
de mesures fiscals i financeres per al 2012, abans del 10 
d’octubre del 2011.

Proposta de resolució núm. 5 impuls 
del corredor de la Mediterrània

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat que faci les gestions oportunes davant l’Estat Espa-
nyol i les institucions de la Unió Europea per aconseguir 
la incorporació del corredor ferroviari de la Mediterrà-
nia (des d’Algesires fins a França) a la xarxa Intereuropea 
de Transport.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 20451 i 20453)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableixen els articles 132 
i 133 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
propostes de resolució subsegüents al Debat sobre l’orien-
tació política general del Govern (tram. 255-00003/09).

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Propostes de resolució

I. Per una sortida solidària a la crisi

Proposta de resolució núm. 1 objectiu dèficit

El Parlament insta el Govern a proposar al conjunt de 
comunitats autònomes un front comú per negociar amb 
el Govern de l’Estat la modificació dels objectius d’esta-
bilitat pressupostària, amb un doble objectiu: condicio-
nar el compliment d’aquests objectius a la recuperació de 
l’economia i a la creació d’ocupació; i modificar el repar-
timent del límit màxim de dèficit entre l’Estat, les comu-
nitat autònomes i els ens locals, incrementant el marge 
de dèficit de les comunitats autònomes i els ajuntaments, 
de manera proporcional a la despesa pública que realitza 
actualment cadascuna de les administracions.

Proposta de resolució núm. 2 sobre fiscalitat

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
en els propers 6 mesos un Pla de mesures per combatre 
el frau i l’evasió fiscal potenciant els instruments d’ins-
pecció i investigació de l’Agència Tributària de Catalu-
nya així com establir nous instruments de coordinació 
amb l’Administració de l’Estat per compartir informació 
i millorar l’eficàcia en les seves actuacions.

2. La crisi econòmica ha comportat una caiguda dels 
ingressos de la Generalitat, imprescindibles pel soste-
niment dels serveis públics, per la contenció del dèficit 
i per l’impuls de les polítiques per a la reactivació de 
l’economia i la creació d’ocupació.

En temps de crisi és necessari una contribució equitativa 
i solidària del conjunt de la societat, especialment d’aque-
lles persones que disposen d’una renda més elevada.

És per això que, en aquests moments, és necessari apro-
var mesures per incrementar els ingressos tributaris as-
solint un acord per una fiscalitat més justa i redistribu-
tiva garantint que qui més té i més contamina faci un 
major esforç fiscal. En aquest sentit el Govern haurà de 
treballar perquè a la llei de mesures fiscals i financeres 
del 2012 incorpori les següents figures fiscals: 

– Impost sobre l’energia nuclear.

– Modificació del tram autonòmic de l’IRPF per fer-lo 
més progressiu.
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pressupostàries per subvencionar la figura de tècniques 
per a la igualtat i per l’elaboració dels Plans d’igualtat a 
les empreses de menys de 250 treballadors.

2. Elaborar i presentar al Parlament durant l’any 2012 el 
projecte de llei de igualtat entre homes i dones, consen-
suat amb les entitats de dones, els sindicats i els grups 
parlamentaris

3. Portar a terme, des de de l’Institut Català de les Do-
nes, campanyes de sensibilització per la prevenció de la 
violència masclista que doni continuïtat a la campanya 
«talla amb els mals rotllos».

Proposta de resolució núm. 8 combatre la 
sinistralitat

A Catalunya els accidents laborals mortals s’han incre-
mentat de gener a juny de 2011 en un 26%, en relació al 
mateix període de l’any anterior. Reduir els accidents de 
treball ha de ser una prioritat del Govern de la Generalitat: 

En aquest sentit el Parlament de Catalunya insta al Go-
vern a: 

1. Impulsar l’estratègia catalana de seguretat i salut la-
boral.

2. Dotar dels recursos necessaris a la inspecció de treball. 
Realitzar les actuacions necessàries per garantir el desen-
volupament dels plans de prevenció de les empreses.

Proposta de resolució núm. 9 sobre política 
industrial

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

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.

2. Impulsar els treballs per renovar l’Acord Estratègic de 
forma consensuada amb els agents socials i cercant el 
màxim acord polític.

3. Convocar el Consell de Política Industrial.

4. Reforçar la dinamització dels clústers existents a Ca-
talunya conjuntament amb les empreses i els agents del 
territori.

5. Aprovar i impulsar un pla específic de desenvolupa-
ment 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.

6. Prendre les mesures necessàries, de forma concertada 
amb el clúster del ferrocarril, per tal que el ferrocarril es-
devingui un sector estratègic i de futur de la indústria ca-
talana, així com, vetllar pel compliment dels compromi-
sos de l’empresa Alstom amb la planta de Santa Perpètua.

7. En el marc del pla de xoc per a les comarques de Cata-
lunya, tenir especial atenció a les que són més afectades 
per l’atur (Baix Penedès, l’Anoia, el Vallès Occidental, 
el Garraf i el Bages) en un marc de diàleg i concertació 

II. La primera prioritat de Catalunya: 
la creació d’ocupació

Proposta de resolució núm. 6 ocupació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Impulsar un pla estratègic per la creació d’ocupació, 
basat en l’economia verda i les polítiques socials, amb 
l’objectiu d’aconseguir un model productiu ecològica-
ment sostenible i socialment just, en els següents àmbits: 

a) En el sector primari, l’agricultura ecològica, el sector 
forestal i la protecció del medi ambient.

b) En la industria i els serveis lligats a les polítiques de 
sostenibilitat: la mobilitat sostenible, la nova cultura de 
l’aigua, les energies renovables i les industries i els ser-
veis complementaris, com les noves xarxes de distribu-
ció energètica intel·ligents, la generalització dels gestors 
energètics per habitatges, les industries i els equipaments 
públics, entre d’altres.

c) En els serveis socials, en l’educació, en l’atenció a nens 
i nenes i la dependència. I en el sector de l’assistència 
sanitària.

2. Potenciar l’emprenedoria i en especial les empreses 
d’economia social en especial en els sectors quinari, de 
serveis i industries auxiliars empresarials i de serveis 
personals.

3. Desenvolupar Plans de Xoc territorial de reactivació 
econòmica i per a la creació d’ocupació a les comarques 
amb taxes d’atur superior a la mitjana catalana.

4. Millorar la ràtio aturats/des-empleats/des de les OTG. 
Promoure l’assistència personalitzada als aturats/des, la 
seva tutorització i el seguiment individualitzat en la tas-
ca de preparar-se adequadament per trobar feina.

5. Incrementar els recursos econòmics per a les políti-
ques actives d’ocupació.

6. Constituir una Xarxa Pública d’Ocupació de Catalunya, 
de serveis d’orientació laboral i d’intermediació social 
amb els recursos de la Generalitat i l’Administració local.

7. Elaborar, en el termini de sis mesos, un Pla director 
dels serveis d’ocupació públics a Catalunya consensuat 
amb sindicats, patronals i entitats municipalistes amb 
l’objectiu d’assolir un servei d’ocupació eficaç i eficient, 
dimensionat a les necessitats del país, que aprofundeixi 
en les necessitats del mercat de treball i que es fixi com 
a repte assolir els estàndards de qualitat dels millors ser-
veis europeus.

8. Impulsar la reforma de la Llei d’ordenació del sistema 
d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalu-
nya, garantint el caràcter plenament públic dels serveis 
d’ocupació i intermediació.

Proposta de resolució núm. 7 polítiques 
d’igualtat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Elaborar, en el marc de les actuacions del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació, programes per la igualtat de 
gènere en l’àmbit laboral, així com establir les partides 
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contempli »la definició del règim hídric que permet el 
desenvolupament de les funcions ecològiques del riu, el 
delta i l’ecosistema marí pròxim.

2. Definir un cabal addicional que s’aportarà amb la pe-
riodicitat i magnituds que s’estableixin de manera que 
s’asseguri la correcta realització dels requeriments me-
diambientals del sistema», en base a la proposta apro-
vada per la Comissió de Medi ambient i Habitatge del 
Parlament de Catalunya, l’any 2008, en el sentit que es 
garanteixi un cabal ecològic a flux continu i un règim 
hídric suficient en el tram final del riu Ebre,

3. Fer l’aprovació què li correspon del Pla Integral de Pro-
tecció del Delta de l’Ebre en exercici de les seves compe-
tències i a requerir l’aprovació del Pla Integral de Protec-
ció del Delta de l’Ebre que correspon a l’administració 
de l’estat, en la part que afecta a les seves competències.

Proposta de resolució núm. 12 per garantir 
l’efecte neutre de l’aplicació del cànon 
de derivació de la llei estatal 18/81 de 1 de 
juliol, al subministrament d’aigua al Camp de 
Tarragona i de Les terres de l’Ebre

1. El Parlament de Catalunya insta El Govern de la Ge-
neralitat a promoure l’homogeneïtzació de les tarifes 
d’abastament en alta, i també l’equiparació dels tributs de 
l’aigua del Camp de Tarragona amb els de la resta de Ca-
talunya, de manera que l’efecte sobre l’usuari sigui neutre.

2. Per tal de facilitar aquesta transició, el Parlament insta 
el Govern a que en el projecte de pressupostos 2012 adop-
ti les previsions oportunes per tal de que es pugui com-
pensar i retornar als consumidors i usuaris l’increment 
que els resulti de la supressió del primer dels trams del 
coeficient reductor aplicat durant l’any 2011, introduïda 
per la llei de mesures fiscals i financeres d’acompanya-
ment a la llei de pressupostos de 2011, i a que es preve-
gin les transferències necessàries al Consorci d’aigües de 
Tarragona, amb un import mínim de 3.000.000 euros per 
cada exercici, a fi que pugui compensar els efectes sobre 
la tarifa de l’aplicació del cànon de derivació previst a 
l’article 3.1 de la llei 18/1981, d’1 de juliol, d’actuacions 
en matèria d’aigües a Tarragona, tant de forma retroacti-
va per l’exercici 2011 com pel proper exercici 2012.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a suprimir els articles 45 i 46 de la Llei 7/2011, 
de 27 de juliol de mesures fiscals i financeres què mo-
dificaven les disposicions addicionals cinquena i sisena 
del text refós en matèria d’aigües de Catalunya, Decret 
3/2003 per les quals els usuaris catalans de les Conques 
de l’Ebre i del Sènia tenien una bonificació en el cànon 
de l’aigua, tant per a usos domèstics i assimilables (0,7) 
com per a usos industrials i assimilables (0,5).

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar 
en el pressupost del 2012 les previsions necessàries per 
retornar als consumidors i usuaris la diferència entre el 
coeficient bonificat i el que es va aplicar en l’exercici 
2011, el 0,9 en usos domèstics i el 0,7 en industrials, o 
sigui la diferència del 0,2 del 2011 de forma retroactiva i 
la previsió específica per al 2012.

entre els agents socials i econòmics i les administracions 
públiques, amb l’objectiu de potenciar la reactivació eco-
nòmica i la creació d’ocupació.

8. Impulsar un programa de suport a la emprenedoria i 
el treball autònom per consolidar les empreses existents 
i la creació de noves, en cooperació entre les administra-
cions públiques i les entitats privades.

9. Aprovar un Pla de xoc a favor dels col·lectius més vul-
nerables afectats per l’atur, que inclogui, entre d’altres 
mesures: 

a) Reforçar els serveis públics d’ocupació per avançar en 
la ocupabilitat de les persones i per millorar la interme-
diació 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) Definir el model territorial de Xarxa Pública d’Ocupa-
ció de Catalunya que compti amb els ens locals i els agents 
socials que operen a la xarxa pública per tal d’evitar du-
plicitats, aconseguir els màxims nivells d’inserció en les 
empreses i garantir l’optimització del recursos públics.

10. 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

III. Per un país ecològic

Proposta de resolució núm. 10 per prevenir 
qualsevol transvasament de l’Ebre

1. El Parlament de Catalunya reitera la seva ferma opo-
sició a qualsevol intent de fer nous transvasaments de 
l’Ebre, amb qualsevol destinació geogràfica, i en aquest 
sentit insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 
oportunes davant el Govern de l’Estat i a interposar les ac-
cions judicials que corresponguin per evitar la planifica-
ció o execució de qualsevol nou transvasament de l’Ebre.

2. Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat o no admetre cap modificació de traçat ni de secció 
en el projecte del canal de regadiu Xerta-Sènia actual-
ment en execució, per tal de garantir que el mateix no 
pugui ser utilitzat per a cap nou transvasament ni per cap 
altra finalitat que el regadiu de les hectàrees previstes en 
el projecte vigent.

Proposta de resolució núm. 11 Per accelerar 
l’aprovació del pla integral de protecció del 
Delta de l’Ebre i fixar el seu cabal ecològic 
al Delta

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Fer les gestions oportunes i –en el seu cas interposi 
les accions que procedeixin legalment– per tal que es 
doni compliment immediat a les previsions de la Dispo-
sició addicional desena de la llei 10/2001 de 5 de juliol 
del Plan Hidrológico Nacional, modificada per la Llei 
11/2005 del 22 de juny relativa a la necessitat d’aprova-
ció del Pla integral de Protecció del Delta de l’Ebre què 
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Proposta de resolució núm. 19 política 
forestal

El Parlament de Catalunya insta el Govern a aprovar i de-
senvolupar el Pla General de Política Forestal 2007-2016.

Proposta de resolució núm. 20 soterrament de 
la MAT

El Parlament de Catalunya, responent a les múltiples pe-
ticions dels representants dels territoris afectats –en par-
ticular l’informe presentat per la Comissió d’Interès Lo-
cal del medi Ambient (CILMA)–, insta el Govern de la 
Generalitat a procedir a l’estudi definitiu del soterrament 
de la Línia de Molt Alta Tensió en el tram de Bescanó a 
Santa Llogaia i al ramal de Riudarenes.

Proposta de resolució núm. 21 pla de gestió de 
les conques internes

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvo-
lupar el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya i el seu Programa de Mesures Objectiu 2015.

Proposta de resolució núm. 22 pla per A la 
millora de la qualitat de l’aire

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a tornar a elaborar el Pla d’actuació per a la millora 
de la qualitat de l’aire (2011-2015) ja que l’actual no com-
pleix la normativa europea de reduir en un 20% el diòxid 
de nitrogen NO2 en el 2015.

Proposta de resolució núm. 23 sobre actuacions 
ferroviàries

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Donar prioritat a les inversions en transport públic i en 
concret a les actuacions ferroviàries més factibles, més 
efectives i més necessàries, en especial les noves conne-
xions ferroviàries al Camp de Tarragona, l’inici del tram 
Mataró-Granollers de l’orbital ferroviària de la Regió 
metropolitana de Barcelona; les estacions i baixadors que 
falten a l’actual R9 com ara l’estació de Santa Perpètua 
de Mogoda, i el desdoblament de la línia ferroviària fins 
a Vic, el soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat 
i fer-ho, tant amb els recursos propis com amb els proce-
dents de la disposició addicional tercera del Estatut.

2. Impulsar el sistema tramviari del Camp de Tarragona, 
Regió de Girona, Terres de Lleida i Catalunya central.

3. Prioritzar dins de la seva política d’infraestructures 
la reobertura de la línia ferroviària Reus-Roda de Barà 
abandonada des del l’any 1992, per sobre d’altres infra-
estructures no prioritàries per al territori com l’autovia 
A-27 en el seu tram Montblanc-Lleida, per al que ja exis-
teix una autopista.

Proposta de resolució núm. 24 sobre 
agricultura, ramaderia i pesca

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

Proposta de resolució núm. 13 per la no 
renovació de la llicència de la central 
nuclear d’ascó 1

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

1. Exigir al Govern de l’Estat que revoqui la renovació 
de la llicència de funcionament d’Ascó 1, per a 10 anys 
més, que va firmar el passat 22 de setembre.

2. Exigir al Govern de l’Estat que no renovi la llicència 
fins què no hagi finalitzat tot el calendari i procés de re-
visió de les proves d’estrès.

3. Exigir el Govern de l’Estat que condicioni la renova-
ció de la llicència al resultat de les esmentades proves i 
al compliment estricte de tots els requeriments.

4. Exigir el Govern de l’Estat que en cas de complir-se 
tots els requeriments esmentats, autoritzi la renovació 
per un període no superior a 3 anys, durant el qual es 
realitzaria un Pla pont específic de tancament.

Proposta de resolució núm. 14 per 
l’actualitació del pla de l’energia

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a actualitzar el Pla de l’Energia en el decurs del se-
gon semestre de 2011, amb especial incidència en les es-
tratègies d’estalvi i eficiència, en la reducció del consum 
dels carburants, sota els criteris establerts per l’Agència 
Internacional de l’Energia i tenint present el plantejat a 
l’abril de 2005 en l’informe «Saving oil in a hurry».

Proposta de resolució núm. 15 espais declarats 
ZEPAS

El Parlament de Catalunya insta el Govern a formular i 
aprovar durant el 2012 els plans d’usos i gestió dels espais 
declarats Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPAS).

Proposta de resolució núm. 16 pla marc de 
mitigació del canvi climàtic a Catalunya

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar 
els programes, accions i mesures del Pla marc de mitiga-
ció del canvi climàtic a Catalunya (2008-2012). Al mateix 
temps l’insta a que durant el 2012 elabori un nou Pla.

Proposta de resolució núm. 17 residus

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, 
en seu parlamentària, les actuacions del Pla territorial 
sectorial d’infraestructures de gestió de residus munici-
pals que desenvoluparà durant el 2012.

Proposta de resolució núm. 18 pla de 
depuradores

El Parament de Catalunya insta el Govern a accelerar el 
desplegament del Pla de Sanejament d’aigües residuals Ur-
banes (PSARU). El Govern presentarà en seu parlamentà-
ria les actuacions que pensa desenvolupar durant el 2012.

Fascicle tercer



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 98

caràcter inclusiu i que tenen com a únic objectiu redu-
ir-ne el pressupost enlloc de millorar la seva eficàcia per 
combatre la pobresa.

Proposta de resolució núm. 27 pagament 
entitats socials

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer els pa-
gaments previstos pels mesos de setembre i octubre a les 
entitats prestadores de serveis socials i a garantir que els 
problemes de tresoreria de la Generalitat no seran tras-
lladats a les entitats de serveis social, que realitzen una 
tasca fonamental d’atenció als sectors més vulnerables.

Proposta de resolució núm. 28 reforma del 
RMI i impuls a un nou pla contra la pobresa

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Suspendre el Decret de Desplegament de la Llei de la 
Renda Mínima d’Inserció fins a consensuar una propos-
ta amb el món local, els grups parlamentaris, els agents 
socials, el Tercer sector social, els col·legis professionals 
i la ciutadania en general.

2. Fer el pagament urgent a aquelles persones que encara 
avui no han rebut la seva prestació tot i complir amb els 
requisits vigents del PIRMI i que el sistema de pagament 
de la RMI sigui sempre per transferència bancària.

3. Resoldre les sol·licituds de la RMI aturades des del 
mes de juny de 2011 i a que efectuï el pagament d’aque-
lles que ja han estat aprovades aquests darrers mesos.

4. Incrementar els recursos dels Departaments de Ben-
estar i Família i a d’Empresa i Ocupació per reforçar els 
Serveis Socials Bàsics i que aquests puguin fer un millor 
seguiment de les persones participants al PIRMI, i així 
poder augmentar el nombre de serveis i recursos de for-
mació i orientació laboral.

5. Activar un Grup de Treball Interdepartamental amb la 
participació de tots els agents i entitats socials que tingui 
com a objectiu millorar el programa de RMI i comple-
mentar-lo amb altres eines i dispositius que donin res-
posta a les necessitats que avui es plantegen.

6. En el marc del nou Pla contra la Pobresa a Catalunya, 
impulsar una renda de ciutadania que garanteixi uns in-
gressos mínims a totes les persones fent efectiu el dret 
recollit a l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya. «Les persones o les famílies que es troben en 
situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda ga-
rantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’una 
vida digna, d’acord amb les condicions que legalment 
s’estableixen.» L’esmentat Pla prestarà especial atenció 
a la pobresa infantil.

Proposta de resolució núm. 29 sobre el dret a 
la vida independent

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Constituir un grup de treball, amb representació del 
Govern, de les forces parlamentàries, d’entitats expertes 
en drets humans i de les entitats que han desenvolupat 

1. Retirar del Projecte de Llei de Promoció de l’Activitat 
Econòmica el Capítol 2. Modificació de la Llei 1/2008, 
de 20 de febrer, de contractes de conreu i en el seu lloc 
presentar en el decurs del 2012 una Proposta de llei de 
protecció del sol agrícola i de creació d’un Banc Públic 
de terres i regulació del Drets Agraris què compti amb la 
participació de tots els sectors.

2. Retirar del Projecte de llei de simplificació i millo-
ra de la regulació el Capítol 1 de Modificació de la Llei 
9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat 
al medi natural què atempta contra la protecció mediam-
biental i contra el principi d’autonomia local.

3. Escoltar el sector agroramader i pesquer, les seves 
entitats més representatives, el sector de l’agroecologia 
abans de planificar el nou pressupost del DARPAMN 
per al 2012. Això és especialment important quant al 
Programa de Desenvolupament Rural, que és on hi ha la 
gran majoria dels recursos econòmics adreçats al sector 
i on es descriuen les directrius prioritàries de la política 
agrària. El PDR actual ha de revisar els gruixos i la des-
tinació de les seves partides, orientant les prioritats reals 
del món agrari català.

4. Impulsar un Pla de promoció de les xarxes de consum 
de proximitat, distribució i venda de «quilòmetre zero», 
cooperatives de consum i a desenvolupar-ne un segell 
què identifiqui aquests productes, atès què el 42% de 
la producció agroalimentària catalana serveix al propi 
mercat, cercant formules d’innovació què garanteixin un 
preu just per a productors i consumidors.

Proposta de resolució núm. 25 transgènics

El Parlament de Catalunya, insta el Govern: 

1. Treballar per declarar Catalunya zona lliure d’Orga-
nismes Modificats Genèticament, iniciant un debat so-
cial ampli què culmini amb una consulta popular vincu-
lant sobre el futur dels transgènics.

2. Reforçar la producció integrada i ecològica i l’ús de 
llavors i races tradicionals i autòctones millorades per 
l’experiència pràctica de les generacions de pagesos i ra-
maders.

IV. Prou retallades per garantir els drets 
socials

Proposta de resolució núm. 26 reprovació 
del conseller d’empresa i Ocupació

El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del conse-
ller F. Xavier Mena com a principal responsable de la 
crisi social provocada per les modificacions en la gestió 
de la Renda Mínima d’Inserció i els canvis produïts en 
el decret de desplegament de la Llei de la Renda Mínima 
d’Inserció.

El conseller Mena no només ha demostrat insensibilitat 
social, sinó que ha estigmatitzat les persones en situa-
ció de pobresa i les persones immigrants; ha actuat amb 
ineficàcia generant un greu problema, en plena crisi, a 
persones per les quals la RMI és el darrer recurs; i ha 
introduït canvis en la renda mínima que eliminen el seu 
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catòria de nou en el 2011 d’una línia d’ajuts per a projec-
tes d’inclusió social adreçats als col·lectius més afectats 
per la crisi econòmica.

Proposta de resolució núm. 31 sobre Pacte 
Nacional per la Immigració

El Parlament de Catalunya insta el Govern a 

1. Convocar el mes d’octubre d’enguany la Mesa de Se-
guiment del Pacte Nacional per la Immigració, integrada 
per tot els agents signats i els membres de la Taula de 
ciutadania, per tal d’impulsar les mesures consensuades 
signades al Pacte el 19 de desembre de 2008.

2. Continuar i incrementar les polítiques de cohesió ur-
bana de forma integral: millora urbana, rehabilitació 
d’habitatges, dinamització econòmica, formació del ca-
pital humà, gestió de l’espai públic, polítiques socials i 
de participació ciutadana, tal i com estableix el Pacte 
Nacional per la Immigració.

Proposta de resolució núm. 32 sobre salut

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del con-
seller Boi Ruiz per la seva gestió al capdavant del De-
partament de salut que ha provocat una reducció de la 
qualitat assistencial, la degradació dels serveis sanitaris, 
empitjorant l’accessibilitat de molts ciutadans i ciutada-
nes als serveis de salut, augmentant els temps d’espera, 
posant en risc la salut de la ciutadania i precaritzant les 
condicions de treball de professionals. La seva gestió ha 
generat alarma, confusió en els usuaris i crítiques unàni-
mes dels professionals i experts del sector.

2. Aturar l’aplicació del Pla del mesures urgents per a 
la sostenibilitat del sistema sanitari públic i els plans de 
xoc pels diferents centres que estant generant una degra-
dació de la qualitat assistencial del sistema sanitari cata-
là i una pèrdua massiva de llocs de treball així com una 
precarització de les condicions de treball i rebaixes dels 
sous dels professionals.

3. Elaborar els pressupostos del 2012 d’acord amb un 
efectiu sistema de finançament «capitatiu». És a dir, el 
finançament equitatiu dels serveis de salut de cada ter-
ritori de salut en funció de la població del territori, con-
siderant les diferències en factors que incideixen en la 
salut (socials, ambientals, laborals, etc.), i no pas basat 
en l’activitat dels centres del mateix territori.

4. Elaborar un Pla per l’equitat en els recursos per l’as-
sistència i per la promoció de la salut, tant per a grups 
socials destinataris com per territoris, per pal·liar les de-
sigualtats en salut, en l’accés efectiu als serveis i en la 
seva qualitat. Continuar impulsant el Programa de Salut 
als barris

5. Garantir la transparència al conjunt del conjunt del sis-
tema sanitari donant a conèixer públicament els concerts 
amb els centres privats, els costos detallats dels serveis 
donats de manera que es puguin comparar els diferents 
proveïdors i es coneguin els salaris del personal directiu 
dels esmentats centres.

projectes pilot d’assistència personal, per tal d’adequar 
l’ORDRE ASC/471/2010, de 28 de setembre, per la qual 
es regulen les prestacions i els professionals de l’assis-
tència personal a Catalunya a la Convenció per la via po-
lítica sense esperar la resolució judicial.

2. Constituir en cada Departament, un grup de treball 
per analitzar tota la normativa, programes, plans i acci-
ons que s’hi desenvolupen per tal detectar i fer propostes 
sobre tots els canvis necessaris per donar compliment a 
la Resolució 44/VIII del Parlament de Catalunya, sobre 
l’adopció per la Generalitat de les mesures de la conven-
ció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones 
amb discapacitats.

3. Elaborar un pla de desinstitucionalització de les per-
sones amb diversitat funcional a Catalunya, que reculli 
les recomanacions de l’informe del grup Ad Hoc d’ex-
perts sobre la transició de serveis residencials cap a ser-
veis comunitaris i que implementi la Recomanació CM/
Rec(2010)2 sobre la desinstitucionalització i la vida en 
comunitat dels infants amb diversitat funcional.

Proposta de resolució núm. 30 sobre 
prestacions socials

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Recuperar la universalitat dels ajuts per infants a càr-
rec per a totes les famílies amb uns ingressos anuals per 
unitat familiar de fins a 20.000 euros, i sense límit de 
renda en casos de famílies monoparentals, nombroses o 
de part múltiple.

2. Garantir la correcta atenció a les persones amb depen-
dència moderada, d’acord amb el calendari i els terminis 
previstos en la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal 
i Atenció a la Dependència.

3. Ampliar el crèdit destinat en la darrera convocatòria 
dels PUAD. Així mateix, aturarà l’eliminació de tipolo-
gies d’ajuts i la reducció imports dels ajuts que faciliten 
l’autonomia personal i de comunicació de les persones 
amb discapacitat.

4. Presentar una nova convocatòria d’ajuts al lloguer per 
aquest any 2011 per permetre que puguin sol·licitar-los 
noves persones en situació de necessitat eliminant el re-
quisit de 2 anys de residència continuada.

5. Augmentar els pressupost per a la Xarxa d’Habitatges 
d’Inclusió fins als 2.5 MEUR per l’any 2011, a fi d’oferir 
uns ajuts de 2.800 euros mensuals per habitatge, i alhora 
permetre incrementar fins a 1.000 el nombre d’habitat-
ges de la xarxa.

6. Garantir el dret a l’alimentació dels infants en situació 
més vulnerable, per mitjà del manteniment de les beques 
menjador en nombre igual o superior al de l’any 2010.

7. Garantir la continuïtat i la no reducció dels progra-
mes i serveis especialitzats d’atenció sanitària al trastorn 
mental.

8. Incrementar el suport a les entitats del Tercer Sector 
que atenen als col·lectius més vulnerables, per mitjà d’un 
increment de les dotacions per a subvencions i convenis, 
l’ampliació de les convocatòries pluriennals, i la convo-



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 100

11. Incrementarà les places de personal per l’atenció a la 
Salut mental, per tal de garantir que els centres de Salut 
Mental Infantils i Juvenils, Adults i Consultes perifè-
riques puguin donar una assistència adequada a la de-
manda i les necessitats existents i amb la periodicitat que 
exigeixen els criteris clínics.

12. Mantenir els serveis d’urgències a l’atenció primària 
en tots els CAPs de la Selva Interior i el de la Vall de 
Camprodon.

13. Mantenir obert el servei de l’edifici d’Urgències Cen-
tre de l’Hospital de Granollers. En aquest centre els treba-
lladors han acceptat renunciar a les pagues per objectius 
per evitar un ERE. Als ambulatoris han fusionat alguns 
serveis nocturns com els de Montmeló i Montornès.

14. La comarca el Bages pateix de forma significativa 
les retallades en l’assistència sanitària el Parlament de 
Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

a) Convocar de forma urgent del Consell Rector de del 
Govern Territorial de Salut del Bages - Solsonès.

b) Mantenir els equipaments del Pades (Programa 
d’Atenció Domiciliaria Equip de Suport), amb tot el per-
sonal que hi correspon.

c) Mantenir les urgències de nits als CAP de Cardona i 
Navàs. Com a mínim que s’estableixi una moratòria per 
estudiar, juntament amb les parts implicades, els argu-
ments favorables al seu manteniment que s’estan presen-
tant per part d’Ajuntaments, entitats i professionals.

d) Garantir que les urgències de primària de les nits i 
festius de Manresa i entorn, no és traslladin a l’hospital 
de Sant Joan de Déu. I que s’informi adequadament a 
la població de l’existència del servei al CAP Bages i és 
reforci amb els professionals necessaris, perquè la ciuta-
dania utilitzi els serveis ‘urgències adequadament.

Proposta de resolució núm. 33 política 
educativa

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Presentar una proposta d’escenari econòmic per la 
despesa educativa per a donar compliment a la Llei 
12/2009 d’Educació de Catalunya, que estableix que du-
rant els següents vuit anys la despesa educativa s’ha de 
situar a l’entorn, com a mínim, del 6% del producte in-
terior brut. L’augment progressiu ha de tenir per objectiu 
garantir la gratuïtat efectiva de l’escolarització obligatò-
ria en els centres finançats amb fons públics i la millora 
de la qualitat.

2. Presentar un Pla Plurianual d’Inversions per a la cons-
trucció de centres públics (Escoles, IES, Institut-Escola i 
Educació d’Adults) en atenció a les sol·licituds, les previ-
sions de creixement de la població i en concertació amb 
els ens locals, per garantir l’exigència de planificació de 
l’oferta escolar i la progressiva substitució dels mòduls 
prefabricats o barracots, per centres definitius.

3. Aprovar de forma immediata el Decret de regulació i 
organització dels Instituts-Escola, per permetre l’impuls 
en la construcció d’aquest tipus de centres, que permeten 
a l’oferta pública oferir l’escolarització dels alumnes dels 

6. En referència a la situació del transport sanitari el Par-
lament de Catalunya insta el Govern a: 

– Fer complir, a les empreses adjudicatàries del servei de 
transport sanitari, el Conveni col·lectiu vigent.

– 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.

7. Retirar la llei d’agilitat i racionalització administrativa 
que modifica la naturalesa de l’ICS i canvia la llei d’or-
denació sanitària desvirtuant i fragmentant el sistema 
sanitari català de manera que es perd la visió integral 
i integrada de la sanitat com a servei públic, reduint la 
transparència i el rendiment de comptes. El Govern ha 
de promoure la fusió d’entitats concertades i la integra-
ció de les que són totalment dependents de la Generali-
tat en l’ICS, aplicant les pautes sobre fusions d’entitats 
previstes en el Pla de racionalització aprovat pel Govern 
l’any 2010.

8. Aturar els tancaments dels serveis d’urgències a l’a-
tenció primària i el tancament d’àrees bàsiques que s’està 
duent a terme, a excepció dels casos que sigui per substi-
tució o ampliació de centre sanitari. En els pressupostos 
2012 s’ampliaran els recursos destinats a l’atenció pri-
mària i salut comunitària com a estratègia per garantir la 
qualitat i optimitzar els recursos econòmics, mantenint 
els serveis d’especialistes i una bona ràtio de professio-
nals i aplicar mesures de desburocratització consensua-
des amb els treballadors i treballadores.

9. Impulsar un pla de racionalització de la despesa far-
macèutica que inclogui les següents mesures: 

a) Substitució en tota la prescripció amb finançament 
públic, de medicaments per versions més barates i amb 
iguals efectes terapèutics, mitjançant l’ús de sistemes 
d’informació i incentius.

b) Prohibir l’activitat informativa i de promoció comer-
cial als centres de salut i els programes de formació con-
tinuada promoguts per companyies farmacèutiques i de 
tecnologia mèdica. Per tal que els avenços científics i 
tecnològics amb valor terapèutic i diagnòstic afegit arri-
bin amb celeritat als pacients cal crear i enfortir la ges-
tió professional del coneixement mitjançant comissions 
farmacoterapèutiques i altres amb recursos suficients per 
garantir la informació i la formació continuada dels i les 
professionals

10. Assegurar el compliment efectiu de la Llei de salut 
sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària dotant 
dels instruments i garanties perquè aquest estigui con-
templat i inclòs a la cartera de serveis de la xarxa sanità-
ria pública i amb una assignació pressupostària adequada 
d’acord amb les necessitats reals. El Govern ha d’asse-
gurar l’exercici del dret, garantint la prestació i la gratu-
ïtat del servei i l’accessibilitat arreu del territori regulant 
també l’exercici del dret a l’objecció de consciència ga-
rantint que en els serveis de la xarxa pública es presti.

A més, el Govern de la Generalitat ha de treballar perquè 
desapareguin, d’una vegada per totes, qualsevol tipus d’-
intermediaris que dificulten l’accés de les dones a la IVE 
de forma gratuïta.
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bressol, doncs el Govern ha anunciat que deixarà de pa-
gar els mòduls corresponents amb efectes retroactius de 
setembre de 2010, obligant així a molts ajuntaments a 
traslladar el cost a les famílies.

11. Garantir les mesures necessàries per les polítiques de 
reequilibri d’alumnes nouvinguts entre l’escola pública i 
l’escola concertada.

12. Establir un nou Conveni de col·laboració amb els 
ajuntaments, destinats als mòduls per alumne/any en 
els ensenyaments de règim especial i les dotacions per 
alumnes de llars d’infants públiques que garanteixi el 
manteniment de l’oferta pública i el repartiment equita-
tiu del cost de les places entre institucions.

13. El Parlament de Catalunya referma el seu compro-
mís amb un model d’escola catalana en llengua i en con-
tinguts, que no segregui els infants i joves per raó de la 
seva llengua familiar, i que contribueixi a la construcció 
d’una societat més democràtica, lliure i cohesionada, i 
manifesta: 

a) Que l’ensenyament a Catalunya, amb el català com a 
llengua vehicular i emprant el mètode de la immersió 
lingüística, ha de continuar essent un dels principals ac-
tius per aconseguir una societat cohesionada, en què no 
se segreguin comunitats per raons lingüístiques.

b) Que cal reforçar el model d’escola catalana i millo-
rar-ne la seva qualitat, per tal de garantir un bon conei-
xement de llengües, en especial les dues oficials al final 
de l’escolarització obligatòria, i que possibiliti el lliure 
exercici d’ús del català en tots els àmbits socials, econò-
mics i culturals.

Proposta de resolució núm. 34 política 
universitària

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Aprovar un Pla de finançament de les universitats pú-
bliques i ampliar la política de beques i ajuts a l’estudi.

2. Donar compliment als objectius i compromisos del 
Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació, ja que la 
inversió en Recerca ha de ser un impuls per la reactiva-
ció econòmica.

Proposta de resolució núm. 35 política 
cultural

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Retirar totes les disposicions de la llei «òmnibus» que 
modifiquen disposicions de la llei del CoNCA, i de les 
altres lleis de caràcter cultural, ja que l’impuls a pactes 
en l’àmbit cultural, amb creadors i associacions, amb 
el sector industrial i amb la formació i la recerca ha de 
fonamentar-se en l’acord al voltant de la constitució per 
ampli consens i suport del Consell Nacional de la Cultu-
ra i de les Arts. Aquest compromís posa en valor la crea-
ció des de la perspectiva de compromís social i capacitat 
crítica individual i col·lectiva i no com a mer valor de 
mercat.

3 als 16 anys i alhora permeten l’optimització de recur-
sos en la construcció i gestió dels centres.

4. Garantir el compliment de la Moció 30/IX del Par-
lament de Catalunya, sobre la sisena hora en l’educació 
primària, aprovada el passat 16 de juny.

5. Retirar les mesures de contenció i reducció de la des-
pesa educativa implantades durant el curs anterior i vi-
gents pel curs 2011-12 que acaben afectant la qualitat 
educativa i l’entorn educatiu dels centres. En aquest sen-
tit cal que el Govern: 

a) Recuperi un Programa d’Atenció Educativa a la Di-
versitat que inclogui l’organització de les Aules d’acolli-
da i la convocatòria d’ajuts per l’organització dels Plans 
Educatius d’Entorn, prioritzant les zones educatives amb 
més necessitats socioeconòmiques i/o eductives.

b) Recuperi les dotacions de despesa corrent i de funcio-
nament dels centres públics, fins al pressupost del 2010, 
com a mínim, per assegurar els subministraments bàsics 
en els instituts, així com el normal desenvolupament de 
les activitats en tots els centres de primària.

c) Augmenti les partides d’ajuts, per a la realització d’ac-
tivitats extraescolars i complementàries per a infants i 
joves, en col·laboració amb els ens locals i amb especial 
atenció als infants i joves amb necessitats socioeconò-
miques.

d) Augmenti les dotacions destinades a sufragar el trans-
port escolar i les beques de menjador per a garantir la 
universalitat de la prestació a totes les famílies que satis-
facin els requisits exigits.

e) Augmenti les partides pressupostàries destinats a ajuts 
i beques de suport a l’escolarització i l’estudi.

6. En un moment de crisi i recessió econòmica amb una 
greu afectació a la destrucció d’ocupació, la formació 
de les persones joves, persones aturades o que busquin 
millorar la seva formació i ocupabilitat, ha de ser una 
prioritat tant des de les polítiques de formació com des 
de l’ocupació del Govern. És per això que cal que el Go-
vern aposti per incrementar l’oferta pública de Formació 
Professional, de Formació de persones adultes i de Pro-
grames de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

7. Establir un Programa d’Orientació a ESO i Batxillerat 
que garanteixi el suport als alumnes i el professorat dels 
centres en col·laboració amb els professionals dels ser-
veis educatius.

8. Augmentar les Unitats de Suport a l’Educació Especi-
al (USEE) per garantir una correcta escolarització dels 
nens i nenes amb necessitats educatives especials i un 
correcte desenvolupament de les activitats en els centres. 
I crearà les unitats necessàries en els centres de ESO, 
per garantir el correcte pas dels alumnes amb necessitats 
especials de l’educació primària a la secundària.

9. Acordar en el marc del Consell Escolar de Catalunya 
un calendari escolar pels propers 5 anys, amb l’acord de 
la comunitat educativa i amb el suport del Govern per tal 
que les modificacions no representin un cost econòmic 
addicional a les famílies.

10. Mantenir els compromisos adquirits per la Generali-
tat amb els Ajuntaments pel finançament de les escoles 
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Proposta de resolució núm. 39 sobre l’aplicació 
de la llei del dret A l’habitatge

El Parlament de Catalunya insta el Govern a formular, 
en el termini màxim de tres mesos, un nou Pla del dret 
a l’habitatge 2011-2014, en compliment de la llei del dret 
a l’habitatge, en el qual es doni prioritat i dotació pres-
supostària suficient a les polítiques d’ajut al pagament de 
lloguers i a persones afectades per desnonaments hipote-
caris; les ajudes al primer accés a l’habitatge de lloguer 
per a joves; les ajudes a la rehabilitació d’habitatges; la 
promoció d’habitatges protegits en règim de lloguer; els 
habitatges dotacionals i les xarxes de mediació social de 
l’habitatge i es potenciï les oficines locals d’habitatge, i 
les demés mesures necessàries per fer efectiu el dret a 
l’habitatge, en la forma prevista en la vigent llei del dret 
a l’habitatge 18/2007 de 28 de desembre.

Proposta de resolució núm. 40 per garantir 
el dret A l’habitatge en els desnonaments 
i llançaments d’habitatge habitual

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a, en col·laboració amb el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i amb els Ajuntaments de Catalu-
nya, establir una estratègia d’actuació per fer front als 
desnonaments i llançaments de persones i famílies del 
seu habitatge habitual, per causes d’insolvència en el pa-
gament de lloguers i d’hipoteques, que garanteixi el dret 
fonamental a l’habitatge de les persones afectades i eviti 
situacions de violència i de desemparament, a l’efecte 
del qual s’estableixi un protocol d’actuació preventiva, 
d’assessorament i orientació a les persones afectades, de 
mediació amb les entitats creditores, amb la necessària 
coordinació entre els Jutjats, els serveis socials i d’ha-
bitatge de la Generalitat i dels Ajuntaments, els serveis 
d’orientació jurídica i assistència jurídica gratuïta dels 
Col·legis d’advocats i amb les xarxes d’entitats socials i 
veïnals de suport.

Proposta de resolució núm. 41 sobre la llei 
de barris

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar con-
tinuïtat a les convocatòries d’ajuts per a la rehabilitació 
integral de barris en compliment de la Llei 2/2004 de 
millora de barris, àrees urbanes i viles, en el mateix ni-
vell de 2010, com un instrument fonamental per garantir 
la cohesió social de Catalunya.

V. Per més i millor democràcia 

Proposta de resolució núm. 42 sobre l’objectiu 
de millorar la qualitat democràtica

Amb l’objectiu de millorar la qualitat democràtica i pro-
moure la participació de la ciutadania el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 

1. Mantenir i millorar el funcionament dels espais de 
concertació, participació social i assessorament de la 
Generalitat, garantint el pluralisme polític i la represen-
tació de la diversitat de la societat civil.

2. Presentar un calendari d’execució del projecte i de 
previsió de la inauguració del Museu del Còmic de Ba-
dalona i del Museu Casteller 

3. Garantir el suport al desplegament del Consorci per a 
la Normalització Lingüística, per tal de garantir l’apli-
cació de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les 
persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

4. Aprovar el reglament que desplega la Llei 20/2010, del 
7 de juliol, del cinema, per tal de concretar les mesures 
que en ella s’hi contemplen, començant per la presenta-
ció d’un decret de desplegament amb calendari i pressu-
post durant el proper període de sessions. En especial, el 
Govern establirà els acords que corresponguin amb els 
diferents sectors afectats tenint cura dels horitzons fixats 
pel que fa al dret de la ciutadania a gaudir del cinema 
català.

5. Presentar, atenent a les competències de control, fis-
calització i inspecció sobre les entitats de gestió dels 
drets d’autor, un informe en seu parlamentària de les ac-
tuacions realitzades fins a l’actualitat i de les mesures 
adoptades per tal de garantir la correcta aplicació dels 
repartiments i dels fons socials que marca la llei vigent.

Proposta de resolució núm. 36 sobre mitjans 
audiovisuals

El Parlament de Catalunya insta el Govern a retirar el 
Projecte de llei de modificació de diferents lleis en l’àm-
bit audiovisual. Amb la voluntat de reduir la despesa que 
generen els òrgans de govern del la CCMA i del CAC, 
però amb el compromís de garantir-ne la pluralitat i 
independència, el Govern proposarà la reducció de les 
retribucions dels membres del CAC i del Consell de Go-
vern de la CCMA mantenint el nombre actual i assolint 
amb aquesta reducció salarial els objectius d’austeritat 
fixats pel Govern.

Proposta de resolució núm. 37 pel 
reconeixement de l’Estat palestí 

El Parlament de Catalunya, com a representant dels ciu-
tadans de Catalunya que tantes vegades han evidenciat 
el seu compromís amb la pau i amb la legalitat interna-
cional. Els pobles palestí i israelià tenen el dret a viure 
en pau en Estats lliures, viables i sobirans, i que tinguin 
com a fronteres internacionalment reconegudes les que 
s’estableixen a les resolucions 242 i 338 del Consell de 
Seguretat. Per això demana el reconeixement internaci-
onal de l’Estat palestí com a membre de ple dret de les 
Nacions Unides i en el si d’altres organismes internaci-
onals i insta al Govern de la Generalitat a treballar per 
aquest reconeixement.

Proposta de resolució núm. 38 sobre cooperació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar 
una proposta d’escenari econòmic per a la Cooperació 
catalana pels propers 3 anys, amb concertació amb el 
sector de les ONGD i com a annex al proper Pla Director 
de Cooperació.
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de milers de ciutadans i ciutadanes, pel sol fet d’haver 
defensat el legítim Govern republicà o haver lluitat con-
tra la dictadura franquista.

Proposta de resolució núm. 45 sobre el 
memorial democràtic

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Convocar de forma immediata tots els òrgans del 
Memorial Democràtic que no s’hagin reunit durant els 
primers nou mesos de l’any, així com el Comitè Tècnic 
per al Recuperació i la Identificació de Persones Desapa-
regudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista 
i la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Cata-
lunya.

b) Nomenar de forma immediata un nou Director/a del 
Memorial, càrrec que resta vacant des de l’inici d’aquest 
any 2011.

c) Mantenir i desenvolupar el Projecte del Memorial De-
mocràtic d’acord amb la llei que el va crear, posant fi a 
l’etapa de nou mesos de desorientació i paràlisi.

d) Obrir un procés de diàleg previ, en el marc dels orga-
nismes del Memorial Democràtic i amb les entitats del 
sector, en relació a la nova seu del Memorial Democràtic 
deixant sense efecte, fins que culmini el diàleg, la deci-
sió de ubicar-lo al castell de Montjuïc de Barcelona.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a comme-
morar durant el darrer trimestre de l’any 2011, el vuitantè 
aniversari de la proclamació de la República l’any 1931, 
en tant que va significar la recuperació de les llibertats 
democràtiques i de l’autogovern de Catalunya.

Proposta de resolució núm. 46 interior

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar compliment als suggeriments que afecten al 
Departament d’Interior, efectuats pel Síndic de Greuges 
en els informes emesos en relació a les actuacions d’ofici 
3148/2011 i 4116/2011 pels fets ocorreguts el 27 de maig 
a la plaça de Catalunya i el 15 de juny davant del Parla-
ment de Catalunya.

b) Crear, dins el cos de Mossos d’Esquadra, una unitat 
de mediació policial i de resolució alternativa de conflic-
tes per tal d’exercir la mediació com a prevenció i recurs 
alternatiu a l’ús de la força.

c) Tornar a crear de forma immediata un Programa de 
Seguretat contra la Violència Masclista.

d) Nomenar els membres del Comitè d’Ètica Policial en 
un termini de tres mesos, per tal de tornar a fer possible 
el funcionament normalitzat d’aquest organisme.

2. El Parlament reprova l’actuació del conseller d’Interi-
or, Felip Puig, com a màxim responsable dels operatius 
policials del dia 27 de maig a la plaça de Catalunya de 
Barcelona i del dia 15 de juny davant el Parlament de 
Catalunya, intervencions qualificades de «desmesurada i 
desproporcionada» per la Fiscalia del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya i que segons els informes del 
Síndic de Greuges exposats al Parlament el passat dia 

2. Presentar, en el termini de tres mesos, un projecte de 
llei de regulació i foment de la participació ciutadania 
que estableixi els mecanismes de participació ciutadana 
per a l’elaboració dels avantprojectes de llei i dels regla-
ments de la Generalitat. Així com regular els diferents 
tipus de consulta popular, que no són via referèndum, 
previstos en l’article 122 de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya.

3. Presentar un projecte d’Iniciativa Reglamentària Ciu-
tadana per fer possible que la ciutadania pugui proposar 
reglaments que desenvolupin lleis.

El Parlament de Catalunya acorda, mitjançant els meca-
nismes reglamentaris adients, impulsar els treballs per 
elaborar una llei electoral de Catalunya durant el proper 
període de sessions, basada en els principis de propor-
cionalitat, de representació adequada de totes les zones 
del territori i d’igualtat de vot. i que reguli l’obertura de 
llistes i garanteixi la transparència i el control de la des-
pesa electoral.

Proposta de resolució núm. 43 per una 
consulta popular sobre les retallades

El Parlament de Catalunya es compromet a iniciar el 
procés de tramitació d’una consulta popular per via de 
referèndum per tal que la ciutadania manifesti el seu pa-
rer sobre les retallades pressupostàries i el finançament 
dels serveis públics.

Proposta de resolució núm. 44 sobre memòria 
històrica

1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva dis-
conformitat amb l’aplicació que el Tribunal Suprem, la 
Fiscalia de l’Estat i el Govern espanyol han vingut fent 
de la Ley de Memòria Histórica, Ley 52/2007 de 26 de 
diciembre, en especial pel que fa a la negativa de fer els 
tràmits necessaris per revisar i declarar nuls de ple dret 
–i no simplement il·legítims o injustos– els consells de 
guerra i demés procediments seguits davant els Consells 
de Guerra i demés tribunals d’excepció o ordinaris du-
rant el règim dictatorial franquista que van suposar la 
condemna a mort o a presó de centenars de milers de 
ciutadans i ciutadanes, pel sol fet d’haver defensat el le-
gítim Govern republicà o haver lluitat contra la dictadura 
franquista, i considera especialment greu, pel seu simbo-
lisme i relleu institucional, que no s’hagi acceptat la pe-
tició de revisió amb declaració de nul·litat de ple dret del 
consell de guerra que va portar a l’afusellament del Pre-
sident de la Generalitat, M. H. Lluís Companys i Jové.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions necessàries davant el Govern que surti de les 
eleccions generals previstes pel proper 20 de novembre 
per tal que promogui les directrius i canvis legislatius 
necessaris per fer possible la declaració de nul·litat de 
ple dret general, però també individualitzada per a totes 
aquelles persones que ho demanin per a elles o pels seus 
avant-passats, de tots els procediments judicials seguits 
davant els Consells de Guerra i demés tribunals d’excep-
ció o ordinaris durant el règim dictatorial franquista que 
van suposar la condemna a mort o a presó de centenars 
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g) Complir amb l’Estatut de Catalunya que en el seu art. 
84 condiciona noves competències municipals que hau-
ran d’estar condicionades al corresponent transferència 
dels recursos econòmics i de personal.

2. El Parlament insta el Govern a donar suport als ajunta-
ments en la negociació amb el Govern de l’Estat per evi-
tar les conseqüències que es derivarien de la devolució 
reclamada per l’Estat de les transferències de més que va 
atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009 per 
causa d’una previsió errònia feta pel mateix Estat, quan 
aquests diners ja han estat invertits pels Ajuntaments.

3. El Parlament insta el Govern a: 

a) Constituir el proper mes d’octubre el Consell de Go-
verns Locals, previst per l’Estatut i per la llei 12/2010, 
del 19 de maig, del Consell de Governs Locals, sense 
esgotar el termini de sis mesos després de celebrades les 
eleccions municipals i que fineix el 22 de novembre, ate-
sa la difícil situació que viuen els ajuntaments i que fa 
imprescindible l’existència de l’òrgan que representa als 
municipis en les institucions de la Generalitat.

b) Convocar en el termini de quinze dies la comissió bi-
lateral Generalitat-ens locals per avançar en la concreció 
d’un calendari i una metodologia de treball acordada en-
tre les dues administracions per a la redacció de la Llei 
de Finançament Local catalana.

Proposta de resolució núm. 50 sobre 
l’autogovern

En els primers nou mesos d’aquesta legislatura s’ha po-
sat de manifest la manca d’una estratègia, per part del 
Govern, per desplegar l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya i defensar l’autogovern. Aquesta estratègia és im-
prescindible i no és contradictòria amb la recerca d’altres 
vies que permetin avançar en l’autogovern i el ple reco-
neixement dels drets nacionals de Catalunya.

En aquests moments, davant del risc de descentralit-
zació, és més necessari que mai establir una estratègia 
compartida pel conjunt de forces polítiques que es recla-
men del catalanisme.

1. És per això que el Parlament de Catalunya insta el 
Govern acordar amb el conjunt de forces polítiques una 
estratègia per la defensa de l’autogovern i un pla de des-
plegament de l’Estatut, amb dos objectius: 

a) Acordar les mesures que políticament i jurídica es 
poden posar en marxa per restablir les parts que la sen-
tència del tribunal constitucional de l’Estat ha anul·lat o 
reinterpretat restrictivament, mitjançant modificacions 
normatives i acords polítics.

b) Acordar les mesures necessàries per al ple desplega-
ment de l’Estatut amb un calendari concret.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar 
les actuacions necessàries en els àmbits polítics i jurídics 
les competències de la Generalitat davant els intents de 
recentralització i de vulneració de les competències de 
la Generalitat.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern a presentar 
els projectes de llei que despleguen l’Estatut.

26 d’aquest mes, varen comportar «dèficits en la plani-
ficació dels operatius policials i en la coordinació entre 
cossos», «manca de proporcionalitat en la utilització de 
la força física» i «decomisos efectuats de forma indis-
criminada».

Proposta de resolució núm. 47 sobre serveis 
penitenciaris

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Adoptar les mesures necessàries per garantir que du-
rant el primer trimestre de 2012 es posi en funcionament 
la presó de Puig de les Basses a Figueres, ja construïda i 
que permeti el tancament de l’actual presó de Figueres i 
la de Girona, dotant a la nova presó del necessari perso-
nal funcionarial.

2. Contractar de forma immediata als més de 120 funci-
onaris de serveis tècnics penitenciaris que van aprovar la 
última convocatòria d’oposició i que encara no han pogut 
accedir a la seva plaça, malgrat l’existència de moltes 
places vacants als centres penitenciaris de Catalunya, 
que necessiten aquest personal.

Proposta de resolució núm. 48 sobre justícia

El Parlament de Catalunya insta el Govern a deixar sense 
efecte la retallada del 5% dels recursos destinats a satis-
fer la retribució dels juristes adscrits al servei de justícia 
gratuïta i als serveis d’orientació jurídica, i a liquidar els 
endarreriments en aquestes retribucions.

VI. En defensa de l’autogovern

Proposta de resolució núm. 49 món local

1. El Parlament insta el Govern a: 

a) Negociar amb les entitats municipalistes un Acord per 
l’estabilitat econòmica dels Ajuntaments catalans, que 
hauria de definir actuacions concretes i immediates a 
aplicar a partir del mes d’octubre d’enguany.

b) Fixar el calendari pel pagament del deute de la Gene-
ralitat amb els Ajuntaments, integrant al conjunt de les 
conselleries i dels seus organismes dependents.

c) Incrementar els recursos que la Generalitat destina i 
transfereix als Ajuntaments, que hauran de ser incondi-
cionats.

d) Garantir el manteniment de l’aportació econòmica de 
la Generalitat derivada d’acords i convenis, que afecti al 
desenvolupament de competències municipals i, espe-
cialment, en matèria social i educativa.

e) Mantenir sense cap disminució les aportacions de la 
Generalitat a serveis ja prestats pels Ajuntaments que 
afecten a les escoles bressol, les escoles de música, d’art 
i dansa, i els serveis de benestar social.

f) Iniciar un procés de revisió de tota la normativa legal 
que comporti un esforç difícil d’assumir pels Ajunta-
ments.
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– Salvament marítim.

– Inscripció d’empreses, afiliació, altes i baixes de la Se-
guretat Social.

g) Impulsar el traspàs a la Generalitat dels aeroports de 
Reus, Girona i Sabadell.

h) Impulsar la participació de la Generalitat en les dele-
gacions de l’Estat davant la Unió Europea i en la forma-
ció de les posicions de l’Estat.

i) Impulsar la participació de la Generalitat en la UNESCO.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per a que 
reformi la Llei Orgànica del Poder Judicial i els regla-
ments del Congrés i del Senat i instar la modificació de la 
normativa interna del Tribunal Constitucional per garan-
tir que la ciutadania es pugui relacionar en català, basc i 
gallec amb els òrgans constitucionals i jurisdiccionals.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a regular 
els requisits de capacitació lingüística exigibles al fun-
cionariat estatal, a jutges, magistrats, fiscals, notaris, re-
gistradors i persones encarregades del registre civil per 
garantir els drets dels ciutadans i els ciutadanes a utilitzar 
la llengua oficial que elegeixin a Catalunya en la llengua 
sol·licitada, amb la modificació de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial, la Llei de l’Estatut Orgànic del Ministeri 
Fiscal i el reglament d’ingrés de personal i de previsió 
de llocs de treball de l’Administració General de l’Estat.

Proposta de resolució núm. 51 unitat d’acció 
en el compliment de la disposició addicional 
tercera de l’EAC

El Parlament de Catalunya expressa la necessitat que els 
partits que avalen les previsions d’inversió contingudes 
en l’anomenat Pla Catalunya, d’inversions de l’Estat a 
Catalunya en aplicació de la disposició addicional ter-
cera de l’Estatut, mantinguin una actitud coherent a les 
Corts Generals de l’Estat, tant pel que fa al compliment 
de les quantitats a pressupostar com de les prioritats que 
s’hi estableixen.

Proposta de resolució núm. 52 sobre l’occità

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Refusar publicament la decision del Govèrn de l’Estat 
Espanhòl de recórrer la Lei de l’occitan, aranés a l’Aran, 
aprovada per una granda majoritat de la cambra legisla-
tiva catalana, emprene las mesuras legalas que calguen 
per tal de defendre la constitucionalitat de la Lei de l’oc-
citan, aranés a l’Aran, e emprene las accions politicas 
oportunas a fin que la totalitat la Lei pòsca èsser aplicada 
e desvolopada lèu mai lèu possible, en acòrd amb la le-
gislacion actuala.

2. Sosténer e participar a la manifestacion «Anèm Òc 
! Per la lenga occitana!», en favor de la lenga occitana, 
en tant que lenga oficiala de Catalonha, convocada pel 
31 de març de 2012 a Tolosa de Lengadòc. Establir los 
ligams politics e culturals que calguen amb las instituci-
ons e associacions occitanas organizairas de la manifes-
tacion a fin d’i collaborar.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern a realitzar 
les actuacions necessàries davant el Govern de l’Estat 
per impulsar el desplegament de l’Estatut que correspon 
a l’Estat o que exigeixen la cooperació de l’Estat: 

a) Reformar de la Llei Orgànica del Poder Judicial, amb 
l’objectiu de regular el Consell de Justícia com a òrgan 
desconcentrat del Poder Judicial, així com determinar 
les competències del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya.

b) Reforma de la Llei Orgànica del Defensor del Pue-
blo per preveure fórmules de col·laboració per tal que el 
Síndic de Greuges pugui realitzar tasques de supervisió 
de les administracions de Catalunya en relació als drets 
fonamentals.

c) Reforma de la Llei de Bases de Règim Local per re-
conèixer un règim singular a Catalunya per la creació i 
regulació dels Consells de Vegueria.

d) Aprovació d’una Llei Orgànica, prevista a l’article 
150.2 de la Constitució, pel traspàs de competències atri-
buint a la Generalitat la facultat de dictar normes regla-
mentàries de la legislació estatal.

e) Acordar la participació de la Generalitat en institu-
cions, organismes i empreses de l’Estat en, entre d’al-
tres: Banc d’Espanya, Comissió Nacional del Mercat 
de Valors, Comissió del Mercat de Telecomunicacions, 
Tribunal de Comptes, Consell Econòmic i Social, Agèn-
cia Tributària, Comissió Nacional de l’Energia, Agència 
Espanyola de Protecció de Dades o el Consell de Ràdio 
Televisió o ADIF.

En cas de què durant el primer període de sessions de 
la propera legislatura de les Corts Generals no es pro-
duïssin els acords necessaris amb el Govern de l’Estat. 
El Govern presentarà aquestes iniciatives legislatives al 
Parlament de Catalunya per ser presentades a les Corts 
Generals.

f) Convocar la Comissió Mixta de Traspassos per pre-
sentar i acordar un pla per l’impuls dels traspassos a la 
Generalitat, en especial, aquells que es desprenen direc-
tament de l’Estatut.

En especial impulsar, entre d’altres, els següents traspassos.

– Beques i ajuts a l’estudi universitàries i no universitàries.

– Reclamacions econòmico-administratives.

– Titularitat de les biblioteques provincials de l’Estat a 
Catalunya.

– Ordenació del sector pesques i activitats marítimes.

– Intervenció i disciplina de les entitats de crèdit a Ca-
talunya,.

– Fons de caràcter històric de les biblioteques provincials.

– Museu Arqueològic de Tarragona.

– Mitjans personals i material per a l’exercici de funci-
ons i serveis relatius al nomenament de procuradors dels 
tribunals.

– Formació sanitària especialitzada.

– Autorització de laboratoris farmacèutics i d’empreses 
fabricant de productes sanitaris.
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1. Foment del Capital Risc.

2. Millorar les desgravacions fiscals pels inversors parti-
culars en projectes emprenedors.

3. Millor aprofitament dels instruments i programes fi-
nancers provinents de la Unió Europea per al finança-
ment dels projectes innovadors.

4. Creació de nous instruments de finançament i amplia-
ció dels existents pel 2012.

5. Avançament de l’aplicació de la llei de morositat pel 
que fa als terminis de pagament de l’administració de la 
Generalitat als seus proveïdors, per les microempreses i 
les PIMES.

6. Impulsar la figura de les institucions microfinanceres, 
entitats privades sense afany de lucre.

7. Foment del crèdit pels emprenedors i autònoms en 
contraposició a la cultura de la subvenció.

Foment i suport de l’activitat emprenedora

1. Aprovació de mesures específiques de suport a l’em-
prenedoria i els autònoms com a base del nostre sistema 
econòmic.

2. Suport a les universitats catalanes, en el marc de la 
seva autonomia, per a al suport i orientació a l’inici de 
l’activitat emprenedora dels estudiants.

3. Introduir en els currículums educatius el foment de 
l’emprenedoria com a principi rector que és del sistema 
educatiu de Catalunya.

4. Trasllat a Catalunya els principis, objectius i mesures 
recollides a l’Small Business Act for Europe de la Unió 
Europea en favor de les PIME i emprenedors.

5. Millorar la Xarxa Inicia per a la creació d’empreses.

6. Fomentar la Reempresa.

Lluita contra l’atur i increment 
de l’ocupabilitat

Reforma dels serveis públics d’ocupació

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha de convertir-se en 
una eina més per a sortir de la crisi. Aquesta eina, reque-
reix d’importants modificacions en els seu funcionament 
i estructura que han de servir no només per fer front a la 
situació actual de crisis, sinó per bastir els fonaments sò-
lids d’un sistema d’intermediació que serveixi per temps 
futurs i que s’adapti a la conjuntura de cada moment.

En aquest sentit, cal definir, en el marc de la reforma del 
SOC: 

– La presència territorial del SOC

– L’estructura de personal necessària i els serveis que 
presta el SOC actualment i en el futur.

– La relació del SOC amb els particulars i les empreses

– Una nova gestió de les subvencions i programes de for-
mació.

– Una major participació del sector privat en la interme-
diació laboral i en la resta de polítiques actives.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari 
Socialista (reg. 20442)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, 
d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució subsegüent al Debat sobre l’orientació polí-
tica general del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució

Proposta de resolució: llei electoral de 
catalunya

El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat 
d’aprovar la llei electoral de Catalunya. En aquest sentit, 
el Parlament insta tots els grups parlamentaris a consti-
tuir una ponència conjunta a partir del següent període 
de sessions, reprenent els treballs de l’anterior legislatura 
per a l’elaboració de la llei.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP SOC

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya (reg. 20448)

A la Mesa del Parlament

Els Grups parlamentaris sotasignants, d’acord amb el 
que disposen els articles 132 i 133 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent proposta de resolució sub-
següent al Debat sobre l’Orientació Política General del 
Govern (N.T. 255-00003/09).

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull Negre Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu de CiU Portaveu del Grup PPC

Annex: Proposta de resolució

Proposta de resolució Única. Foment 
de l’ocupació: Mesures de suport 
als emprenedors, treballadors autònoms, 
reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya 
i millora de la formació professional

Facilitar el finançament a les empreses 
i els autònoms

La falta de finançament està estrangulant l’activitat de 
moltes empreses que en condicions normals no patirien 
tensions financeres. La situació de les entitats financeres 
i els nous requeriments que els obliga a mantenir una re-
lació entre el seu capital i els crèdits concedits, dificulta 
l’accés al crèdit de les empreses.



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

3.10.30. TRAMITACIONS EN CURS 107

Proposta de resolució transaccional dels 
grups d’ICV-EUiA i ERC a la proposta de 
resolució núm. 25 transgènics.

Resolució d’ICV-EUiA número 25. Apartat 1

1. Treballar per declarar Catalunya zona lliure d’orga-
nismes modificats genèticament, iniciant un debat social 
ampli.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Dolors Camats i Luis Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP ICV-EUiA Portaveu del GP d’ERC

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i pel Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 20464)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 
133 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional subsegüent al Debat 
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-
00003/09).

Proposta de resolució transaccional a la 
proposta de resolució Nº 103

Amb modificació i addició

«Promoure a nivell universitari una estratègia en matèria 
de governança, finançament, docència, recerca, transfe-
rència a la societat, a l’economia i al territori, internacio-
nalització, avaluació, qualitat i rendiment de comptes, en 
el marc de la comissió recentment creada per la Gover-
nança de la Universitat, que condueixi a un acord sobre 
un model propi universitari.»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP SOC

Proposta transaccional presentada pel Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència i 
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya (reg. 20468)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, i 
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent transacció a la Proposta 
de resolució número 3 d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, sobre la sobirania de Catalunya.

Proposta de resolució transaccional

3. El Parlament de Catalunya manifesta la seva volun-
tat d’iniciar un procés democràtic per tal que l’horitzó 

Formació Professional

Establiment d’un nou model de formació i orientació 
professional, innovador, integrat i de qualitat, articulat 
amb l’educació general i amb l’ocupació que ofereixi una 
formació flexible al llarg de la vida per a tota la població, 
amb la participació activa de les empreses, per a respon-
dre a les seves necessitats i contribuir així a millorar la 
competitivitat de l’economia catalana.

Objectius prioritaris: 

I. Integrar la Formació Professional sota un sol ens de 
doni resposta a les necessitats de les persones i faciliti 
l’adquisició de competències professionals mitjançant 
itineraris personalitzats a través d’un únic sistema.

II. Transformar la Formació Professional en una eina 
per al creixement econòmic i la creació d’ocupació, que 
permeti a les empreses comptar amb personal qualificat, 
que estimuli la consolidació d’empreses en sectors estra-
tègics a Catalunya facilitant la mobilitat dels treballadors 
i que integri al teixit productiu com un dels elements de 
la seva organització.

En aquest sentit cal abordar: 

1. Transició cap a un nou model de formació professional 
que combini la formació al centre educatiu amb el tre-
ball a l’empresa.

2. Impulsar una nova definició de la vinculació entre es-
tudiants i empreses 

3. Impulsar la consolidació de centres d’excel·lència de 
Formació Professional.

4. La coordinació dels tres subsistemes de formació pro-
fessional.

Propostes transaccionals presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 20463, 20464, 20468, 20469, 20470, 20473, 
20474, 20476, 20477, 20481, 20483, 20484, 20486, 
20489, 20490, 20491, 20493, 20494, 20495, 
20497, 20499, 20500, 20501, 20502 ,20503, 
20504, 20505, 20506, 20507, 20508, 20509 i 20510  
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.09.2011

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 20463)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del G. P. d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Anna 
Simó i Castelló, portaveu del G. P. d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució transaccional sub-
següent al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 255-00003/09).
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Proposta transaccional presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa i Grup Parlamentari Socialista (reg. 20473)

A la Mesa del Parlament 

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció transaccional subsegüent al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional 
dels grups de PSC i ICV-EUiA a la proposta 
de resolució núm. 37 pel reconeixement 
de l’Estat palestí

Resolució d’ICV-EUiA número 37

El Parlament de Catalunya, com a representant dels ciu-
tadans de Catalunya que tantes vegades han evidenciat el 
seu compromís amb la pau i amb la legalitat internacio-
nal. Els pobles palestí i israelià tenen el dret a viure en 
pau en estats lliures, viables i sobirans, i que tinguin com 
a fronteres internacionalment reconegudes les que s’esta-
bleixen a les resolucions 242 i 338 del Consell de Segu-
retat. Per això demana el reconeixement internacional de 
l’Estat palestí com a membre de ple dret de les Nacions 
Unides i en el si d’altres organismes internacionals i insta 
el Govern de la Generalitat a treballar per aquest reconei-
xement, en el marc i els termes acordats pel Parlament 
Europeu en el seu plenari del dia 28 de setembre del 2011.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Dolors Camats Luis Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Portaveu del GP SOC

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya i Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 20474)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Miquel Iceta i Llorens, porta-
veu del GP Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presen-
ten la següent proposta de resolució transaccional sub-
següent al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional

A la Proposta de resolució número II: per la cohesió soci-
al i nacional a Catalunya i la garantia de l’estat del ben-
estar en el bloc En matèria de salut de les propostes de 
resolució del GP SOC el punt 9 canvia el seu redactat per:

– Garantir la transparència de les llistes d’espera.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP d’ERC

necessari d’independència sigui sotmès a decisió lliure i 
voluntària del conjunt del poble de Catalunya. En aquest 
sentit, el Parlament acordarà i pactarà el full de ruta, el 
procediment, la convocatòria i el règim d’un referèndum 
d’acord amb els estàndards internacionals.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Anna Simó i Castelló Alfons López i Tena
Portaveu GP ERC Representant del SP de SI

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari  Socialista i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (reg. 20469)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent proposta de resolució trans-
accional subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional 
a la proposta de resolució número 21 
apartat 3 del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Substitució del text. Nova redacció:

«Presentar en el termini d’un mes una adaptació del Pla 
d’Execució Penal 2013 als escenaris pressupostaris de 
futur»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP ERC

Proposta transaccional presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 20470)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 132 i 133 del Reglament, presen-
ten la següent proposta de resolució transaccional sub-
següent al Debat sobre l’orientació política general del 
Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional 
a la proposta de resolució número 31 
Apartat 6 del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 

Addició

Promoure la generació d’energia elèctrica en les explo-
tacions agràries i ramaderes a partir de fonts d’energies 
renovables (fotovoltaiques, eòlica, i biomassa).

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu GP SOC; Dolors Ca-
mats i Luis, portaveu GP ICV-EUiA; Anna Simó i Cas-
telló, portaveu GP ERC
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Proposta de resolució transaccional 
a la proposta número 12 apartat d) del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió i a la 
proposta 52 apartat 1) del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida 
i Alternativa

Modificació:

[El Parlament de Catalunya expressa el seu ple suport a 
la llengua i cultura aranesa i insta el Govern a impulsar 
tots els mecanismes de diàleg amb el Govern central per 
tal de deixar sense efecte el recurs d’inconstitucionalitat 
presentat a la Llei de l’occità, aranès a l’Aran.]

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Jordi Tu-
rull i Negre, portaveu del GP de CiU; Dolors Camats i 
Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta transaccional presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió i Grup Parlamentari Socialista (reg. 20481)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Jor-
di Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 
133 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional subsegüent al Debat 
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-
00003/09).

Proposta de resolució transaccional 
dels grups de CiU, PSC i ICV-EUiA a la proposta 
de resolució núm. 52.1 sobre l’occità

Resolució d’ICV-EUIA núm. 52. Apartat 1

«1. Lo Parlament de Catalonha exprimís lo seu absolut 
sosten a la lenga e cultura aranesas e demanda al Go-
vèrn que desvolope totes los mecanismes de dialòg amb 
lo Govèrn Central pr’amor de daissar sens efièit lo recors 
d’inconstitucionalitat presentat a la Lei de l’occitan, ara-
nés a l’Aran»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA; Jor-
di Turull i Negre, portaveu del GP de CiU; Miquel Iceta 
i Llorens, portaveu del GP SOC

Proposta transaccional presentades pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa i Grup Parlamentari Socialista (reg. 20476)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Miquel 
Iceta i Llorens, portaveu del GP Socialista,  d’acord amb 
el que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció transaccional subsegüent al Debat sobre l’orientació 
política general del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional 
dels grups de PSC i ICV-EUIA a la proposta 
de resolució núm. 44 sobre memòria històrica, 
apartat 1

Resolució d’ICV-EUIA núm. 44 sobre memòria 
històrica, apartat 1

1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva discon-
formitat amb l’aplicació que les instàncies judicials i 
governamentals de l’Estat espanyol han vingut fent de 
la Ley de Memoria Histórica, Ley 52/2007, de 26 de di-
ciembre, en especial pel que fa a la negativa de fer els 
tràmits necessaris per revisar i declarar nuls de ple dret 
–i no simplement il·legítims o injustos– els consells de 
guerra i demés procediments seguits davant els Consells 
de Guerra i demés tribunals d’excepció o ordinaris du-
rant el règim dictatorial franquista que van suposar la 
condemna a mort o a presó de centenars de milers de 
ciutadans i ciutadanes, pel sol fet d’haver defensat el le-
gítim Govern republicà o haver lluitat contra la dictadura 
franquista, i considera especialment greu, pel seu simbo-
lisme i relleu institucional, que no s’hagi acceptat la pe-
tició de revisió amb declaració de nul·litat de ple dret del 
consell de guerra que va portar a l’afusellament del pre-
sident de la Generalitat, M. H. Lluís Companys i Jové. 

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Dolors Camats Luis Miquel Iceta i Llorens

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

Proposta transaccional presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista, Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa i (reg. 20477)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 132 i 133 del reglament del Par-
lament, presenta la següent proposta de resolució trans-
accional subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (255-00003/09).
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Proposta de resolució transaccional a la proposta de re-
solució núm. 35, 2n paràgraf eliminar «l’àrea de conei-
xement i estratègia que substitueix».

Proposta de resolució transaccional a la proposta de re-
solució núm.  35, 4t paràgraf, afegir «en la mesura de les 
disponibilitats pressupostàries».

Proposta de resolució transaccional a la proposta de re-
solució núm. 44, canviar «el termini de tres mesos» pel 
«termini de sis mesos» i eliminar «aquestes implementa-
ció es farà efectiva en l’exercici 2012 i 2013».

Proposta de resolució transaccional a la proposta de re-
solució núm. 45 canviar «600» per «500».

Proposta de resolució transaccional a la proposta de re-
solució núm. 46, canviar «1 mes» per «3 mesos».

Proposta de resolució transaccional a la proposta de re-
solució núm. 48, canviar «3 mesos» per «6 mesos».

Proposta de resolució transaccional a la proposta de re-
solució núm. 57, eliminar «i de la llei 13/2006....».

Proposta de resolució transaccional a la proposta de 
resolució núm. 60, nou redactat: «el Parlament de Ca-
talunya insta el Govern de la Generalitat a potenciar el 
recolzament, dignificació i autoritat del personal docent 
no universitari».

Proposta de resolució transaccional a la proposta de re-
solució núm. 62, eliminar «mitjançant la implantació del 
xec guarderia».

Proposta de resolució transaccional a la proposta de re-
solució núm. 70, eliminar «que reconegui una autèntica 
descentralització de la Generalitat envers el ens locals».

Proposta transaccional presentades pel Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 20486)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Jordi Turull i Negre, portaveu del 
GP de Convergència i Unió, d’acord amb el que establei-
xen els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució transaccional 
subsegüent al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional

10 b) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a implantar el Pla d’actuació per a la millo-
ra de la qualitat de l’aire 2011-2015 que meni l’acció del 
Govern de la Generalitat de Catalunya amb les altres ad-
ministracions competents en la matèria. Aquest Pla d’ac-
tuació haurà de complir la normativa europea de qualitat 
de l’aire i la seva transposició a nivell d’Estat espanyol. 
Especialment pel que fa als nivells de diòxid de nitrogen 
(NO2) i de partícules en suspensió.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
i Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa (reg. 20483)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent proposta de resolució trans-
accional subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional a la 
proposta de resolució de llei electoral de 
Catalunya

Modificació: 

El Parlament de Catalunya manifesta la seva voluntat 
d’aprovar la llei electoral de Catalunya. En aquest sentit 
Per aquest motiu el Parlament insta tots els grups par-
lamentaris a constituir una ponència conjunta a partir 
del següent període de sessions, reprenent els treballs de 
l’anterior legislatura per a l’elaboració de la llei.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Jordi Tu-
rull i Negre, portaveu del GP CIU; Josep Enric Millo i 
Rocher, portaveu del GP PP; Anna Simó i Castelló, por-
taveu del GP ERC; Dolors Camats i Luis, portaveu del 
GP ICV-EUiA

Propostes transaccionals presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió i Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 20484)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució transac-
cionals subsegüents al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 255-00003/09).

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP del PPC 

Propostes de resolució transaccionals

Proposta de resolució transaccional a la proposta de re-
solució núm. 2 Canviar «període de sessions» per «juliol 
2012».

Proposta de resolució transaccional a la proposta de re-
solució núm. 6 Canviar «el termini de tres mesos» pel 
«termini de sis mesos».

Proposta de resolució transaccional a la proposta de re-
solució núm. 9, eliminar «tot augmentant el número dels 
existents».
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Proposta transaccional presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista i Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya (reg. 20491)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent proposta de resolució trans-
accional subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional a la 
proposta de resolucio número 42 del Grup 
Parlamentari del Partit Popular

Modificació:

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar 
un nou Pla d’Equipaments Culturals que sigui més sen-
sible revisar i desplegar el Pla d’Equipaments Culturals 
d’acord amb les necessitats del territori, tot tenint en 
compte els equipaments públics i privats existents i adap-
tat a la realitat de l’actual situació de crisi econòmica.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Josep Enric Millo i Rocher
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP PP

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i el Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 20493)

A la Mesa del Parlament 

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució transaccional 
subsegüent al Debat sobre l’orientació política general 
del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional

Proposta de resolució número 12: sobre el 
benestar social i família

Es modifica el punt següent, que queda redactat de la 
següent manera:

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a:

a) Presentar, d’acord amb la proposta de resolució apro-
vada per la Comissió de Benestar, Família i Immigració 
el passat 20 de setembre (250-00396/09) i en el termini 
màxim de quatre mesos, un pla de treball en què s’in-
cloguin els terminis, els agents i els objectius del Pac-
te Nacional per a la Inclusió Social i l’Eradicació de la 
Pobresa, a partir de les conclusions del grup de treball 
contra la pobresa promogut pel Govern.»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP de Ciu Portaveu del GP d’ERC

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya  (reg. 20489)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució trans-
accional subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional a la 
proposta de resolució número I d’actuacions 
urgents Apartat 12) del Grup Parlamentari 
del partit dels Socialistes de Catalunya

Addició

Insta el Govern a complir la llei de finances públiques 
que obliga a presentar el projecte de llei de Pressupostos 
de la Generalitat al Parlament abans del 10 d’octubre i, 
per tant, a celebrar el debat a la totalitat abans de l’inici 
de la campanya electoral, atès que aquest any no cal es-
perar pressupost de l’Estat per calcular l’import de trans-
ferència de l’Estat.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Dolors 
Camats i Luis, portaveu del GP ICV-EUiA; Josep Enric 
Millo i Rocher, portaveu del GP PP; Anna Simó i Caste-
lló, portaveu del GP ERC

Proposta transaccional presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió i Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 20490)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 
133 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional subsegüent al Debat 
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-
00003/09).

Proposta de resolució transaccional a la 
proposta de resolució núm. 103

Amb modificació i addició

«Promoure a nivell universitari una estratègia en matèria 
de governança, finançament, docència, recerca, transfe-
rència a la societat, a l’economia i al territori, internacio-
nalització, avaluació, qualitat i rendiment de comptes, en 
el marc de la comissió recentment creada per la Gover-
nança de la Universitat, que condueixi a un acord sobre 
un model propi universitari.»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP SOC
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Proposta de resolució número 8: sobre 
educació i lleialtat institucional en matèria 
educativa

Es modifiquen els punts següents que queden redactats 
de la següent manera: 

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Presentar al Parlament un Pla de xoc per a la reducció 
del fracàs escolar durant aquest període de sessions, en 
compliment de la moció 30/IX.

b) Dissenyar un instrument que permeti tenir indicadors 
actualitzats i territorialitzables de progrés pel que fa 
a l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge als centres de primària i de secundària. 
Això ha de permetre avaluar-ne, com a mínim bianual-
ment, l’estat real, fer el seguiment de l’ús real i efectiu 
de la llengua catalana i assessorar i donar suport a inici-
atives de millora en els centres educatius, als equips di-
rectius i docents i a la comunitat educativa en general.»

(Queda subsumida la lletra C)

«g) Estudiar la viabilitat i presentar en el marc de la 
Comissió Mixta la fixació del mòdul per plaça d’escola 
bressol municipal per al curs 2011-2012 en 1.600 euros 
 tal com s’ha parlat amb les associacions municipalistes  i 
acordar conjuntament amb el món local nous criteris de 
gestió sostenible per al curs 2012-2013 amb temps sufi-
cient abans que els ens locals aprovin els preus públics 
d’aquests serveis i obrin la matrícula.

»h) Estudiar la viabilitat i presentar en el marc de la Co-
missió Mixta una proposta per a les escoles de música i 
dansa de titularitat de l’administració local de Catalunya 
d’un mòdul mínim de 460 euros per alumne durant el 
curs 2011-2012  tal com s’ha parlat amb les associacions 
municipalistes  i acordar conjuntament amb el món local 
nous criteris de gestió sostenible per al curs 2012-2013 
amb temps suficient abans que els ens locals aprovin els 
preus públics d’aquests serveis i obrin la matrícula, per 
lleialtat institucional i en reconeixement de l’esforç que 
han fet històricament les administracions locals en l’es-
tabliment de l’oferta pública d’aquests ensenyaments da-
vant de la inexistència d’oferta d’aquesta titularitat.

»k) Estudiar la modificació per al curs 2012-2013 del 
Decret pel qual es regula el servei escolar per tal de 
facilitar el desplaçament de l’alumnat en educació obli-
gatòria, i del document Criteris que s’han seguit per a 
l’establiment de la proposta de finançament dels serveis 
de transport i menjador escolar per al curs 2011-2012 de 
manera que el criteri per poder acollir-se al servei de 
transport gratuït per part de l’alumnat no només sigui el 
de la necessitat d’escolaritzar-se en un centre de fora del 
seu municipi de residència, sinó també la distància exis-
tent entre el seu nucli de residència i el centre escolar.»

Propostes resolució número 9: sobre el suport 
A l’empresa d’indústria i serveis 

Es modifiquen els punts següents que queden redactats 
de la següent manera: 

Propostes transaccionals presentades pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió i el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 20494)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució transac-
cionals subsegüents al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 255-00003/09).

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP d’ERC 

Propostes de resolució transaccionals

Proposta de resolució número 1: sobre la 
lleialtat institucional envers el món local

Es modifica el primer punt que queda redactat de la se-
güent manera: 

«3. Complir els compromisos de la moció 19/IX sobre la 
liquiditat i el finançament dels ens locals, especialment 
el de presentar dins del 2012 un projecte de Llei de Go-
verns Locals i paral·lelament un projecte de Llei de les 
Hisendes Locals catalanes que estableixi els principis 
del sistema tributari local, el Fons de Cooperació Local 
de Catalunya i els criteris per al repartiment de la parti-
cipació local en els ingressos de l’estat, amb l’objectiu de 
garantir la suficiència financera dels ens locals.»

Proposta de resolució número 6: per a la 
defensa del sistema català de caixes

Es modifica el punt següent que queda redactat de la se-
güent manera: 

«1. Prendre una posició activa per què el procés de re-
forma del sistema de caixes d’estalvi permeti el retorn 
de la confiança dels mercats financers i asseguri la nor-
malització de l’accés al crèdit per a les famílies i petites 
i mitjanes empreses.»

Proposta de resolució número 7: sobre la 
sostenibilitat i la qualitat assistencial del 
sistema sanitari

Es modifiquen els punts següents que queden redactats 
de la següent manera: 

«2. Complir la Moció 24/IX sobre la sostenibilitat i la 
qualitat assistencial del sistema sanitari, de manera que 
en quatre mesos s’hagi dut a terme el debat necessari 
amb tots els agents implicats per garantir el màxim con-
sens en l’àmbit de la salut.

»8. Garantir en l’àmbit de la salut mental un nombre 
adequat de places d’utilització pública d’atenció diürna 
i residencial que puguin donar assistència a les persones 
afectades que ho necessitin.»
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empreses del comerç i dels serveis per impulsar el conei-
xement i l’ús de la llengua catalana en el sector. »

Proposta de resolució número 12: sobre el 
benestar social i família 

Es modifica l’apartat c) del punt 2 que queda redactat de 
la següent manera: 

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

»c) Incrementar o, com a mínim, mantenir en el projec-
te de llei de pressupostos per al 2012, les ajudes a les 
entitats del Tercer Sector Social, i millorar-ne la gestió 
i garantir-ne, a través dels convenis plurianuals, la con-
tinuïtat. »

Proposta de resolució número 19: sobre 
el retorn del talent juvenil desplaçat 
a l’exterior

El segon paràgraf de la proposta queda redactat de la se-
güent manera: 

«Per aquestes raons, el Parlament de Catalunya insta el 
Govern a presentar, en el termini d’un any, un Pla per al 
Retorn del Talent Juvenil desplaçat a l’Exterior amb l’ob-
jectiu d’afavorir la tornada a Catalunya dels i les joves 
emigrats a l’exterior per tal que puguin contribuir amb 
les seves capacitats, experiència i formació a la recupera-
ció econòmica i la cohesió social del país. »

Proposta de resolució número 20: sobre 
les polítiques d’habitatge

Es modifica els punt següent que queda redactat de la 
següent manera: 

«1. Continuar participant de manera activa en el debat 
sobre modificació de la normativa hipotecària i la regu-
lació de la dació en pagament de l’habitatge amb l’objec-
tiu de regular a Catalunya un protocol d’actuació en el 
cas d’impagament de les quotes hipotecàries que eviti la 
pèrdua de l’habitatge i el posterior desnonament. »

Proposta de resolució número 22: sobre 
l’elaboració de la llei de policia de Catalunya

El text següent queda redactat de la següent manera: 

«El Parlament de Catalunya insta al Govern a presentar 
al Parlament en el termini d’un any un Projecte de Llei 
de policia de Catalunya configuri un sistema de policia 
propi que: 

»a) Tingui com a eixos orientadors la coordinació entre 
els diferents nivells de policia i una visió integral de la 
seguretat ciutadana. (s’accepta)

»b) Reguli els procediments de control intern dels cossos 
policials, el seu règim disciplinari, els pressupòsits ètics 
que han de regir l’actuació policial i el sistema d’auto-
ritats i responsabilitats derivat, entre d’altres aspectes. 
(s’accepta)

«1. Per millorar l’entorn legal i administratiu de l’activi-
tat empresarial el Parlament de Catalunya insta al Go-
vern a: 

»d) Establir mecanismes que facilitin l’accés a la con-
tractació pública a petites i mitjanes empreses.

»f) Impulsar l’activitat d’intermediació financera per tal 
de permetre noves modalitats de connexió entre petits 
estalviadors i les micro i petites empreses, amb base ter-
ritorial.

»g) Promoure instruments de capital risc a partir dels 
que participa l’ICF, de fundació publicoprivada, per tal 
de cobrir l’espai de foment de la capitalització i creixe-
ment d’empreses mitjanes, amb capacitat tecnològica, 
d’expansió i internacionalització, competitives en el seu 
segment de mercat i en àrees d’alt valor afegit.

»2. Per potenciar la innovació, la internacionalització i 
productivitat del teixit industrial català el Parlament de 
Catalunya insta al Govern a: 

»a) Refermar el Pacte Nacional per a la Recerca i la In-
novació (PNRI) com el full de ruta més adequat, eficaç i 
compartit per assolir l’excel·lència en aquest àmbit per tal 
d’assolir gradualment l’objectiu del Pla.

»3. Per donar suport als sectors productius estratègics el 
Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

»a) Consolidar la capacitat inversora d’AVANÇSA en 
empreses que es considerin estratègiques. »

Proposta de resolució número 10: sobre la 
millora de la ocupabilitat dels treballadors 
i les treballadores de Catalunya

Es modifiquen els punts següents que queden redactats 
de la següent manera: 

«1. Presentar davant el Parlament l’estratègia catalana 
per a l’ocupació en el termini de tres mesos.

»2. Culminar el procés d’integració dels subsistemes de 
formació professional al llarg de la legislatura, abordant 
la formació professional des d’una perspectiva global 
com un sistema integrat on convisquin els tres subsis-
temes que asseguri unes ofertes suficients de formació 
professional i que asseguri l’eficàcia i eficiència dels re-
cursos públics que s’hi dediquen.

»3. Avançar cap a la correspondència de l’oferta formati-
va i l’oferta laboral reforçant el paper de les empreses en 
la implementació de la formació.

»6. Dotar el Consell Català de Formació Professional 
dels instruments legals i tècnics per a poder certificar 
qualificacions professional, experiència i formació. »

Proposta de resolució número 11: sobre la 
dinamització del comerç i del turisme 

Es modifica el punt 3 que queda redactat de la següent 
manera: 

«3. En el marc del compliment de la Moció 16/IX, pre-
sentar abans d’acabar l’any 2011 els acords amb les en-
titats patronals representatives de les petites i mitjanes 
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dits i avals atorgats per la Generalitat en tots els departa-
ments de la Generalitat.

»7. Promoure la compra de productes etiquetats en català 
per part dels consumidors i consumidores. »

Proposta de resolució número 31: sobre 
agricultura, ramaderia, pesca i medi rural

Els punts següents queden redactats de la següent ma-
nera: 

«1. Dins les competències de la Generalitat, establir els 
mecanismes de regulació adients per evitar la volatilitat 
de preus de les produccions agràries.

»Atenent a la manca de competències de la Generalitat 
sobre la regulació de mercats, seguir instant el MARM i 
la CE perquè millori els mecanismes de gestió per tal de 
millorar la relació comercial entre les diferents baules de 
la cadena i protegir especialment la part més feble com 
són els productors, en especial atenció a la volatilitat dels 
preus de la producció agroalimentària.

»3.Garantir, mantenir i impulsar el Consell Català de la 
Producció Agrària Ecològica amb les mateixes facultats 
i atribucions que té conferides actualment i que s’han de-
mostrat plenament eficients.

»4. Aprovar durant el primer semestre de 2012 del decret 
de venda directa de productes agroalimentaris i del re-
glament que l’ha de desenvolupar. »

Proposta de resolució número 33: sobre l’acció 
exterior i la cooperació

El punt següent queda redactat de la següent manera: 

«7. Donar compliment al Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament 2011-2014 o, en el seu defecte, presen-
tar una modificació del mateix d’acord amb els nous es-
cenaris pressupostaris.»

Proposta de resolució número 35: sobre 
la qualitat de l’aire

El segon paràgraf queda redactat de la següent manera: 

«Aquest nou pla haurà d’abordar amb rigor la mobilitat 
sostenible a Catalunya, tenint com a premisses la promo-
ció del transport públic, la millora dels trens de rodalies i 
regionals i el transport de mercaderies en tren. 

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 20495)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència i 
Unió, i Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del 
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució transaccional 
subsegüent al Debat sobre l’orientació política general 

»c) Superi la simple coordinació i marqui l’assoliment 
d’una integració funcional dels cossos de la Policia de 
Catalunya (Mossos d’Esquadra i Policia Local).

»d) Dotar les Juntes de Seguretat Local i el paper dels 
Alcaldes i Alcaldesses com a agents definidors de les 
prioritats de seguretat en els seus municipis, sens perju-
dici dels criteris que estableixi la Generalitat com a nor-
ma general per a la Policia de Catalunya. »

Proposta de resolució número 23: sobre les 
polítiques d’ensenyament superior

Es modifiquen els punts següents que queden redactats 
de la següent manera: 

«2. Continuar amb la implementació del sistema propi 
de beques i ajuts, a partir dels propis recursos i el que 
s’han d’obtenir del traspàs de la part corresponent del 
fons de beques de l’Estat, que permeti l’accés a la univer-
sitats dels estudiants amb menor renda familiar.

»6. Presentar en la major brevetat possible davant el Par-
lament un projecte de llei de la Recerca i la Innovació a 
Catalunya per tal d’ordenar i fomentar el sistema de recer-
ca, innovació i transferència tecnològica de Catalunya. »

Proposta de resolució número 25: sobre els 
aeroports de Catalunya

Es modifiquen els punts següents que queden redactats 
de la següent manera: 

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a demanar el traspàs dels aeroports de Girona, 
Reus i Sabadell, coherent amb la reiterada demanda dels 
territoris respectius sobre la necessitat que la capacitat de 
decisió sobre els aeroports la tingui el Govern per tal que 
es decideixi tenint en compte les necessitats territorials.

»Al mateix temps, instar al govern de l’Estat a rebaixar 
les taxes aeroportuàries a Girona fins a 4M d’euros per 
tal de que es pugui fer efectiu el preacord amb Ryanair, 
i les de l’aeroport de Reus per garantir la continuïtat del 
servei de vols regulars. »

Propostes de resolució número 30: sobre 
en l’àmbit de la cultura i la llengua

Es modifica els punt següent que queda redactat de la 
següent manera: 

«2. En tres mesos presentar un pla 2011-2017 de com es 
preveu concretar la Llei 20/2010 de cinema i garantir 
l’assoliment dels objectius de l’article 18 sobre la garan-
tia d’accés lingüístic.

»3. Promoure, d’acord amb les altres administracions 
que actuen al país; la creació d’un portal web únic de 
subvencions i ajudes destinades al món de la cultura i de 
les arts, amb l’objectiu de millorar la informació i sim-
plificar la gestió dels creadors i promotors culturals.

»6. Desplegar l’acord pel qual s’incorporen clàusules lin-
güístiques en la contractació pública, subvencions, crè-
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Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista i pel GP de Convergència i Unió (reg. 
20499)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent proposta de resolució trans-
accional subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional de 
proposta de resolució número 71 del Grup 
Parlamentari dels Socialistes de Catalunya

Addició:

Negociar amb el Ministerio de Fomento la participació 
majoritària i determinant de les institucions...

Palau del parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP CIU

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista i pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 20500)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució trans-
accional subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional a la 
proposta de resolució núm. 51 del Grup 
Parlamentari Socialista

Addició:

Ampliar el recorregut de la línia R8 de Rodalies fins l’Alt 
Penedès, i millorar la seva freqüència, connectant els 
municipis de Ripollet, de Barberà del Vallès i de Santa 
Perpètua de Mogoda a la nova línia, instant el Govern de 
l’Estat a executar els intercanviadors i les noves estaci-
ons previstes al Pla de Rodalies.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP de CiU

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista i Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 20501)

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par-
lament, presenta la següent proposta de resolució trans-
accional subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 255-00003/09).

del Govern (tram. 255-00003/09) de la proposta de reso-
lució número 29 del GP PPC.

Proposta de resolució transaccional

El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvo-
lupar els objectius establerts en el Pacte Nacional de la 
Recerca i la Innovació.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Josep Enric Millo i Rocher
portaveu del GP de CIU Portaveu del GP del PP

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista i Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió  (reg. 20497)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució trans-
accional subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional de la 
proposta de resolució número 11 del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió 

Addició

Apartat b

[... que permeti elaborar en el termini d’un any un projec-
te de Llei...]

Addició

Apartat d

[Elaborar en els propers 6 mesos un Pla de lluita...]

Addició

Apartat e

[Impulsar un projecte de llei d’ús de l’espai públic, comp-
tant amb la plena cooperació i participació dels repre-
sentants del món local.]

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP CiU
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nova línia i executar els intercanviadors i noves estacions 
previstes en el Pla de Rodalies.»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP SOC

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i Grup Parlamentari Socia-
lista i (reg. 20504)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, i Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 
133 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució transaccionals subsegüents al De-
bat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
255-00003/09).

Transacció a la proposta de resolució núm. 
III: per a la reactivació econòmica i la creació 
d’ocupació, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista

53. Es proposa modificar, quedant redactada de la se-
güent forma:

«53. Garantir la transferència de recursos a les adminis-
tracions locals pel manteniment dels convenis de foment 
del transport públic i mantenir els recursos transferits a 
les empreses de transports de viatgers per carretera per 
tal que puguin continuar oferint un servei de qualitat i de 
proximitat en un marc de concertació de la racionalitza-
ció de l’oferta de transport públic.»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP CIU

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i Grup Parlamentari Socia-
lista i (reg. 20505)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, i Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 
133 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució transaccionals subsegüents al De-
bat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
255-00003/09).

Transacció a la proposta de resolució número 
iii: per a la reactivació econòmica i la creació 
d’ocupació, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista

46. Es proposa modificar, quedant redactada de la se-
güent forma:

«46. Impulsar un gran acord entre l’AGE, el Govern de 
la Generalitat, les administracions de l’Estat, les admi-

Proposta de resolució transaccional a la 
proposta de resolució número 46 del Grup 
Parlamentari dels Socialistes de Catalunya

Modificació

«Impulsar un gran acord entre l’AGE, El Govern de la 
Generalitat, les administracions locals i les forces polí-
tiques [...]»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP CIU

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista i Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 20502)

A la Mesa del Parlament

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que 
estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Par-
lament, presenten la següent proposta de resolució trans-
accional subsegüent al Debat sobre l’orientació política 
general del Govern (tram. 255-00003/09).

Proposta de resolució transaccional de 
proposta de resolució del número 55 del Partit 
dels Socialistes de Catalunya

Addició

[...] la major freqüència de pas així com l’ús de les fran-
ges horàries de menor ús del sistema, en el marc dels 
treballs del Grup de peatges.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP CiU

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i Grup Parlamentari Socia-
lista i (reg. 20503)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, i Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 
133 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució transaccionals subsegüents al De-
bat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
255-00003/09).

Transacció a la proposta de resolució número 
iii: per a la reactivació econòmica i la creació 
d’ocupació, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista

51. Es proposa modificar, quedant redactada de la se-
güent forma:

«51. Instar el Govern de l’Estat a ampliar el recorregut 
de la línia R8 de Rodalies fins l’Alt Penedès, i millorar la 
seva freqüència, connectant els municipis de Ripollet, de 
Barberà del Vallès i de Santa Perpètua de Mogoda a la 
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52. Presentar el Pla Recuperar el programa contra la Vio-
lència Masclista i domèstica, complint el compromís que 
el conseller d’Interior ve prendre en comissió parlamen-
tària.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP SOC 

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i Grup Parlamentari Socia-
lista i (reg. 20508)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, i Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 
133 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució transaccionals subsegüents al De-
bat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
255-00003/09).

Transacció a la proposta de resolució número 
ii: per la cohesió social i nacional a Catalunya 
i la garantia de l’estat del benestar, 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista

46. Es proposa modificar, quedant redactada de la se-
güent forma:

«46. Establir converses amb les administracions de les 
que depenen per vetllar per la continuïtat i la viabilitat 
dels serveis públics de producció i de gestió de l’habitat-
ge protegit.»

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP SOC

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i Grup Parlamentari Socia-
lista i (reg. 20509)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, i Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 
133 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució transaccionals subsegüents al De-
bat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
255-00003/09).

Transacció a la proposta de resolució número 
ii: per la cohesió social i nacional a Catalunya 
i la garantia de l’estat del benestar, 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista

45. Es proposa modificar, quedant redactada de la se-
güent forma:

45. Prioritzar dins dels ajuts Destinar, prioritzant el sector 
d’activitat, un fons específic al foment de la rehabilitació 
d’habitatges, les actuacions en especial per incrementar 

nistracions locals i les forces polítiques pel finançament 
dels serveis de les autoritats territorials del transport i de 
la mobilitat (consorcis territorials i ATM).

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP SOC Portaveu del GP CIU

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i Grup Parlamentari Socia-
lista i (reg. 20506)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, i Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 
133 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució transaccionals subsegüents al De-
bat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
255-00003/09).

Transacció a la Proposta de resolució 
número II: per la cohesió social i nacional 
a Catalunya i la garantia de l’estat del 
benestar, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista  

75. Es proposa modificar, quedant redactada de la se-
güent forma:

75. Nomenar una nova direcció abans de 31 de desembre 
del 2012 i reforçar el programa de recuperació de fosses 
d’acord amb les disponibilitats i prioritats pressupostàri-
es. d’aquest organisme i reprendre el programa de recupe-
ració de fosses, en el termini d’un mes.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP CiU Portaveu del GP SOC

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i Grup Parlamentari Socia-
lista i (reg. 20507)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 
133 del Reglament del Parlament, presenten la següent 
proposta de resolució transaccional subsegüent al Debat 
sobre l’orientació política general del Govern (tram. 255-
00003/09).

Transacció a la proposta de resolució 
número II: per la cohesió social i nacional 
a Catalunya i la garantia de l’estat del 
benestar, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialista

52. Es proposa modificar, quedant redactada de la se-
güent forma: 
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3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la política de 
turisme i la temporada turística de l’estiu del 
2011
Tram. 300-00074/09

Presentació
Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 20563 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 30.09.2011

A la Mesa del Parlament

Sergi de los Ríos Martínez, diputat del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta la interpel·lació següent al Govern per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 5 i 6 d’octubre.

– Quin és el capteniment del govern en relació a la po-
lítica de turisme i a la temporada turística de l’estiu de 
2011?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2011

Sergi de los Ríos Martínez
Diputat del GP d’ERC

Interpel·lació al Govern sobre la situació 
dels serveis sanitaris públics
Tram. 300-00075/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20566 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 30.09.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació 
següent al Govern per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5 i 6 d’octubre 
de 2011.

– La situació dels serveis sanitaris públics.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

la seva accessibilitat, millorar la seva eficiència i redu-
ir la pobresa energètica i la reparació de les patologies 
estructurals, millorant la quantitat del parc ja existent 
i apostant per la revalorització residencial de la ciutat 
construïda.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP SOC

Proposta transaccional presentada pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió i Grup Parlamentari Socia-
lista i (reg. 20510)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del GP de Convergència 
i Unió, i Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP Soci-
alista, d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 
133 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
propostes de resolució transaccionals subsegüents al De-
bat sobre l’orientació política general del Govern (tram. 
255-00003/09).

Transacció a la Proposta de resolució 
número II: per la cohesió social i nacional 
a Catalunya i la garantia de l’estat 
del benestar, presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista

44. Es proposa modificar, quedant redactada de la se-
güent forma:

44. Establir mesures (reduccions fiscals, ajuts a la com-
pra, de copropietat pública, etc.) per obtenir una reducció 
del parc d’habitatges buits, de forma concertada amb els 
ajuntaments

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Jordi Turull i Negre Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP CiU Portaveu del GP SOC
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Interpel·lació al Govern sobre la política de 
salut
Tram. 300-00078/09

Presentació
Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 20570 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 30.09.2011

A la Mesa del Parlament

Eva Garcia Rodríguez, diputada del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb el que disposa l’article 138 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent interpel·lació al Govern per 
tal que sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar 
els propers dies 5 i 6 d’octubre d’enguany: 

– Quins són els propòsits de capteniment del Govern de 
la Generalitat pel que fa a la política en matèria de salut?

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2011

Eva Garcia Rodríguez

Interpel·lació al Govern sobre el futur de la 
indústria del cinema
Tram. 300-00079/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 20574 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 30.09.2011

A la Mesa del Parlament

Carmen de Rivera Pla, portavoz adjunta del Subgrupo 
Parlamentario de C’s, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 138 del Reglamento, presenta la siguiente inter-
pelación para que sea substanciada en la pròxima sesión 
del Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su Subgrupo Parlamen-
tario: 

– ¿Cuál es la posición del Govern tres el acuerdo alcan-
zado entre la Generalitat, la Federación de Distribuido-
res Cinematográfico (Fedicine) y el Gremio de Empresa-
rios de Cine de Cataluña y cuál es la previsión del futuro 
de la industria de cine de Cataluña?

Palau del Parlament, 30 de septiembre de 2011

Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunta del Subgrupo de C’s

Interpel·lació al Govern sobre les relacions 
i els compromisos institucionals amb els 
ajuntaments
Tram. 300-00076/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20567 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 30.09.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-
ri Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 
del Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació 
següent al Govern per tal que sigui substanciada en el 
Ple que ha de tenir lloc els propers dies 5 i 6 d’octubre 
de 2011.

– Les relacions i els compromisos institucionals del Go-
vern amb els ajuntaments.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la política so-
cial
Tram. 300-00077/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20569 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 30.09.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats i Luis, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació se-
güent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 5 i 6 d’octubre de 
2011.

– Sobre les polítiques del Govern.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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forme sobre la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures 
contra el sobreendeutament personal i familiar i de pro-
tecció enfront de procediments d’execució que afecten 
l’habitatge habitual (tram. 270-00002/09) i les esmenes 
presentades, d’acord l’article 154.1 i els concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Meritxell Roigé i Pedrola

Grup Parlamentari Socialista

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

María de Llanos de Luna Tobarra

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

Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Carmen de Rivera i Pla

Palau del Parlament, 22 setembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 1/2000, d’enjudicia-
ment civil
Tram. 270-00004/09

Ponència per a elaborar la Proposta

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 22 de 
setembre, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’In-
forme sobre la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil (tram. 270-
00004/09) i les esmenes presentades, d’acord l’article 
154.1 i els concordants del Reglament del Parlament. La 
Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Meritxell Roigé i Pedrola

Grup Parlamentari Socialista

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

María de Llanos de Luna Tobarra

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 270-00001/09

Ponència per a elaborar la Proposta

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 22 de 
setembre, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’In-
forme sobre la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures 
en l’àmbit hipotecari (tram. 270-00001/09) i les esmenes 
presentades, d’acord l’article 154.1 i els concordants del 
Reglament del Parlament. La Ponència és integrada pels 
diputats següents: 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Meritxell Roigé i Pedrola

Grup Parlamentari Socialista

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

María de Llanos de Luna Tobarra

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

Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Carmen de Rivera i Pla

Palau del Parlament, 22 setembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures contra el sobreendeutament per-
sonal i familiar i de protecció enfront de pro-
cediments d’execució que afecten l’habitat-
ge habitual
Tram. 270-00002/09

Ponència per a elaborar la Proposta

Comissió de Justícia

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el 22 de 
setembre, ha nomenat la ponència que ha d’elaborar l’In-



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

3.30.06. INFORMACIó 121

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Renúncia de la condició de membre del 
Consell Assessor de Continguts i de Progra-
mació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals

Comunicació

Presidència del Parlament

Faig constar que, en data 26 de setembre de 2011, José 
Martí Gómez ha renunciat a la condició de membre del 
Consell Assessor de Continguts i de Programació de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, càr-
rec per al qual va ésser elegit pel Parlament en la sessió 
plenària tinguda el 18 de febrer de 2009, d’acord amb 
l’article 16 de la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2011

Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institu-
cionals
Tram. 410-00001/09

Substitució temporal de membres
Reg. 17656 i 17930 / Coneixement: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 28.09.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, comunica que als efectes exclusius 
de la tramitació del Projecte de Llei d’agilitat i reestruc-
turació administrativa (tram. 200-00009/09) l’I. Sr. Ori-
ol Pujol i Ferrusola serà substituït com a membre de la 
Comissió d’Afers Institucionals, per l’I. Sr. Josep Rull i 
Andreu.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2011

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

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

Salvador Milà i Solsona

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Pere Aragonès i Garcia

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Carmen de Rivera i Pla

Palau del Parlament, 22 setembre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Joan Güell i Serra Salvador Milà i Solsona

3.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 18/2011, referent a l’Entitat Metropolita-
na del Transport
Tram. 258-00013/09

Sol·licitud de presentació de l’informe

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 16472).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Sindicatu-
ra de Comptes, sessió del 23.09.2011.
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Control del compliment de la Resolució 11/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
8/2010, relatiu al Fons social europeu, cor-
responent al període 1990-2001
Tram. 290-00004/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 17728 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00004/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 11/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 8/2010, relatiu al 
Fons social europeu, corresponent al període 1990-2001.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 11/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 8/2010, relatiu al Fons social 
europeu, corresponent al període 1990-2001 (núm. tram. 
290-00004/09), us informo del següent: 

Punt 2. En compliment de l’encàrrec rebut del Parlament 
mitjançant resolució 113/VIII, la Sindicatura de Comp-
tes va iniciar l’any 2009 els treballs d’actualització de les 
dades de l’informe 5/2007 sobre el Fons Social Europeu, 
exercicis 1990-2001.

Les dades revisades van ser bàsicament les correspo-
nents a l’evolució dels expedients relatius als ens que 
estaven sotmesos a algun tipus de procediment judici-
al o del Ministeri Fiscal, la situació de les revocacions 
i reintegraments de subvencions pendents així com els 
procediments de responsabilitat comptable oberts refe-
rents als ens objecte de l’informe 5/2007. Per part del 
SOC, es va facilitar la informació requerida respecte a 
les revocacions i reintegraments. Tal i com es desprèn 
de l’informe final, la major part dels reintegraments que 
van ser exigits en via de constrenyiment van finalitzar en 
baixa per insolvència.

D’altra part, donat el termini transcorregut des de l’emis-
sió de l’informe 5/2007, el SOC va aprofitar l’avinentesa 
per a actualitzar les observacions que ja es van realitzar 
respecte de les conclusions i recomanacions i que van 
tornar a formar part del projecte d’informe 8/2010. En 
conseqüència, es va informar de totes aquelles mesures 
correctores que el SOC havia implantat per tal de millo-
rar la gestió. Tot i que aquestes mesures formen part de 
l’informe final, la Sindicatura no en va fer cap tipus de 
valoració i es va limitar a incorporar-les, donat que no en 
formava part de l’encàrrec fet pel Parlament. S’adjunten, 
com a document annex, les mesures que van ser informa-
des a la Sindicatura, així com les que han estat implan-
tades amb posterioritat, actualitzades a data maig 2011.

Finalment, concloure que totes les mesures adoptades en 
relació a les recomanacions realitzades per la Sindica-
tura de Comptes, així com d’altres posteriors, han estat 
auditades i aprovades per la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya i per la Comissió Europea en el 
marc del Programa Operatiu Regional FSE 2007-2013, i 

Composició de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat
Tram. 410-00008/09

Substitució de diputats
Reg. 17500 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

Baixa: Sr. Josep Llobet Navarro.

Alta: Sr. Santi Rodríguez i Serra (portaveu).

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 10/
IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalit-
zació 5/2010, referent a la Cambra de Co-
merç de Lleida, corresponent al 2007
Tram. 290-00003/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 17727 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00003/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 10/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2010, referent 
a la Cambra de Comerç de Lleida, corresponent al 2007.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 10/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 5/2010, referent a la Cambra 
de Comerç de Lleida, corresponent al 2007 (núm. tram. 
290-00003/09), en annex, s’adjunta l’informe elaborat 
per la Cap de l’Àrea de les cambres oficials de Comerç, 
Indústria i Navegació.

Barcelona, 13 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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les actuacions, els beneficiaris, indicadors i programació 
a nivell de les actuacions de foment que realitza el De-
partament amb informes de seguiment i avaluacions de 
les polítiques que es duen a terme.

2. Informe de la Intervenció Delegada

Per part de la Intervenció Delegada s’emeten els in-
formes fiscals sobre les bases reguladores dels ajuts, 
d’acord amb el que preveu la normativa, i així es va fer 
constar en el moment de la presentació de les al·legacions 
el passat any.

Entenem que aquesta recomanació esta plenament im-
plementada per part de la Intervenció Delegada des de 
l’any 2006.

3. Publicitat per part de l’ens concedent

D’acord amb les previsions de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya (articles 90.1 i 94.6), aprovada per 
Decret Legislatiu 3/2002, i la Llei 38/2003 General de 
Subvencions (art. 18), la concessió de subvencions s’ha 
de subjectar a criteris de publicitat, amb indicació del 
beneficiari, quantitat concedida, finalitats de la subven-
ció i crèdit pressupostari al qual s’imputa.

L’any 2011 va sortir publicat el Reglament (UE) 
410/2011, de la Comissió, de 27 d’abril, que modifica el 
R (CE) 259/2008, de la Comissió (d’execució del RCE 
1290/2005) en allò referent a la publicació de la informa-
ció sobre els beneficiaris de fons procedents del FEAGA 
i del FEADER.

Les plantilles d’ordre d’ajuts, i la publicació de la in-
formació es van haver d’adaptar al pronunciament de 
la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE) en la que declarava nuls els preceptes del RCE 
1290/2005 i el Reglament que el desenvolupa, que es-
tablien l’obligació de publicar informació sobre les per-
sones beneficiàries de fons procedents del FEAGA i el 
FEADER, en tant que no contenien cap criteri de ponde-
ració per determinar en quins casos s’havia d’efectuar la 
publicació d’aquesta informació.

Ara, en compliment de l’esmentada sentència, la Comis-
sió, i en espera de la nova norma que hauran d’aprovar 
el Parlament Europeu i el Consell, es limita a recollir 
literalment el disposat pel TJUE i modifica el RCE 
258/2008 de manera que només exigeix la publicació de 
la informació de les persones beneficiàries d’ajuts pro-
cedents del FEAGA i el FEADER quan aquestes siguin 
persones jurídiques.

D’altra banda el Departament fa pública la relació de bene-
ficiaris que hagin rebut un ajut de més de 3.000 euros, tant 
es tracti de persones físiques com de persones jurídiques.

Hem de tenir en compte que els ajuts que concedeix el 
Departament estan cofinançats en més o menys percen-
tatge pels fons del FEAGA i del FEADER. I quan aquest 
percentatge sigui del 100% com en el cas de Pagament 
Únic o els ajuts del SERMA no es podran publicar si es 
tracta de persones físiques.

El Departament fins l’any 2009 va utilitzar el sistema de 
publicar una resolució on indicava el punt on es trobaven 
publicades les resolucions pel volum de beneficiaris, en 
alguna de les nostres línies hi ha més de 100.000 percep-

en formen part del Manual de Sistemes de Gestió i Con-
trol del SOC

Punt 3. En relació a aquest punt, s’adjunta en annex l’In-
forme elaborat per la Intervenció General del Departa-
ment d’Economia i Coneixement.

Barcelona, 9 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 12/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
12/2010, relatiu als ajuts atorgats pel Depar-
tament d’Agricultura, Alimentació i Acció Ru-
ral, corresponent al 2006
Tram. 290-00005/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 17883 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00005/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 12/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 12/2010, 
relatiu als ajuts atorgats pel Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural, corresponent al 2006.

Comissió Competent: Sindicatura de Comptes

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 12/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 12/2010, relatiu als ajuts ator-
gats pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural, corresponent al 2006 (núm. tram. 290-00005/09), 
us informo del següent: 

A. Observacions i recomanacions generals per 
a totes a totes les línies

Com a resposta general a les observacions fetes s’ha d’es-
mentar que, des del 2006, al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, ha efectu-
at tota una sèrie de millores a nivell procedimental que en 
part solucionen les mancances detectades, per efectuar una 
millora continua de la gestió en matèria de subvencions.

1. Pla estratègic de subvencions

El Departament presenta cada any la corresponent me-
mòria de subvencions que acompanya als pressupostos 
anuals, indicant les dades econòmiques i normatives que 
ha previst per l’any en curs.

Derivat de l’aplicació del Pla de Govern, es realitza un 
Pla Departamental que inclou la informació detallada de 
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«1. Supòsits de transferències. Els lliuraments dineraris 
entre els diferents òrgans i entitats de l’Administració 
Pública de la Generalitat entre sí, no tindran la consi-
deració de subvenció segons l’article 87.1 del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya sinó que 
tindrà la consideració de transferència.

»D’acord amb allò establert a l’article 87.2 del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya les dispo-
sicions de fons públics acordades per la Generalitat o les 
seves entitats autònomes, a càrrec dels seus pressupos-
tos, que tingui per un lliurament dinerari que no estigui 
afectat a un fi, un propòsit, una activitat o un projecte 
específic, tindran la consideració de transferències.»

http://eif.intranet/intranet_def/legislacio/normativa/nor-
mes.asp?carpeta_id=94910249&norma_id=21203500

En aplicació a aquest criteris el nostre Departament està 
actuant, i només en els casos que es donen determinats 
requisits, com van ésser el cas de les Confraries de Pes-
cadors pel caràcter d’entitat tutelada pel Departament 
s’ha canviat el sistema de gestió des de l’any 2006, i els 
darrers anys ha procedit a efectuar transferències.

Per tant considerem que s’han instaurat les mesures cor-
rectores necessàries d’acord amb els criteris de la Inter-
venció General.

2. Criteris de prioritat ponderats i valoració de les sol-
licituds

En els darrers tres anys les convocatòries del Departa-
ment han incorporat criteris de prioritat més concrets, i 
en tots els casos de concurrència competitiva s’ha efec-
tuat la corresponent Comissió de Valoració. Així consta 
als informes jurídics i fiscals.

Pel que fa a les observacions i recomanacions per a la 
línia de subvencions pla de modernització i concentració 
de cooperatives, analitzada en l’epígraf 4.1, a l’apartat 6 
de l’Annex de l’Ordre AAM/200/2011, de 2 d’agost, per 
la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al 
foment de la concentració, la intercooperació i la moder-
nització de les cooperatives i altres entitats associatives 
agràries, ja s’han establert uns criteris de prioritat i va-
loració més concrets respecte a convocatòries anteriors. 
(Us adjuntem les bases)

A més, l’acta de la Comissió de valoració sempre s’ha 
formalitzat en totes les convocatòries dels ajuts del Pla 
de modernització i concentració de cooperatives. I tam-
bé a Ajuts per millora i transformació de regadius. En el 
cas dels ajuts pel foment de la pesca marítima el Depar-
tament no ha convocat des de l’any 2006 aquesta ajuda.

Per tant considerem que s’han instaurat les mesures cor-
rectores necessàries.

3. Despeses subvencionables i documentació justificativa

El Departament als darrers anys ha millorat tot el sis-
tema de justificació de pagaments, i de les despeses 
subvencionades, per poder millor de forma constant la 
gestió, el 80% del nostre personal ha rebut formació es-
pecífica sobre justificació de subvencions.

El Departament ha donat instruccions sobre la presen-
tació de justificació i les despeses que son vàlides, en 
cap cas s’accepta un pagament si no s’han presentat el 

tors d’ajuts entre els que reben ajuts de la PAC i els ajuts 
finançats pel Departament. Creiem que aquest volum de 
beneficiaris sí que justifica el motiu de la seva no publi-
cació detallada al Diari Oficial, el rang normatiu és el 
mateix que tots els Departaments utilitzant per la donar 
publicitat.

Des de l’any 2006 a la pàgina web del Departament es-
tan disponibles les ajudes pagades. I des de l’any 2010 ja 
es fa constar a les bases reguladores que es publicaran 
els ajuts concedits a la web del Departament.

D’acord amb aquests preceptes, el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
publica en aquest espai, a més dels altres suports legal-
ment previstos, les diferents resolucions de concessió 
dels ajuts que gestiona.

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.ed75
65466ea15a74eaf88613d8c0e1a0/?vgnextoid=8646d4e83
3b20310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchanne
l=8646d4e833b20310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&
vgnextfmt=default

Per tant considerem que s’han instaurat les mesures ne-
cessàries per millorar el tema de publicitat, tenint en 
compte el volum d’ajuts que gestiona, i els requeriments 
derivats de la normativa europea.

B. Observacions i recomanacions específiques 

1. Subvencions o transferències

En aplicació del que diu la Llei 38/2003 General de Sub-
vencions, i l’article 87 del TRLFP, la diferència recau en 
que el lliurament estigui afectat a un fi, un propòsit es-
pecífic. I que en conseqüència el destinatari ha de justi-
ficar el compliment de les obligacions o els requisits que 
s’hagin establert.

En el casos que comenta la Sindicatura en tots ells hi 
ha un fi que és la realització de les tasques que realitza 
aquesta entitat o associació, i la subvenció és concedeix 
per sufragar part de les despeses d’aquesta associació o 
entitat per la realització de les actuacions que duu a ter-
me: d’assessorament, de promoció, de difusió..

En interpretació a l’Informe jurídic del Gabinet Jurídic 
Central i la Intervenció General només tenen la conside-
ració de transferències les següents: 
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»8.5. El pagament de la subvenció es realitzarà amb una 
certificació prèvia dels serveis competents del DAAM 
segons la qual l’activitat i la despesa realitzades estan de-
gudament justificades, i s’efectuarà dins l’exercici pres-
supostari, sense perjudici de les excepcionalitats que es 
puguin produir.

»8.6. Les persones beneficiàries, per a rebre l’import de 
les subvencions han d’estar al corrent de les obligacions 
amb l’administració tributària i la social en el moment 
que el DAAM realitzi les comprovacions corresponents 
amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tre-
soreria General de la Seguretat Social, així com no tenir 
deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No 
caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l’au-
torització al DAAM a què es refereix l’apartat 6.4.

»8.7. Les persones beneficiàries estan obligades a fa-
cilitar tota la informació que els sigui requerida per la 
Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de 
Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb l’esta-
blert en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances pú-
bliques de Catalunya.

»(Possibilitat de contemplar el pagament de bestretes, 
pagaments anticipats o abonaments a compte: l’article 
17.3.k) de la Llei 38/2003, general de subvencions, es-
tableix la possibilitat de contemplar en les bases regula-
dores aquesta possibilitat, així com el règim de garanties 
–aval que ha de presentar la persona sol·licitant– que si 
s’escau, s’ha d’aportar).»

c. També s’ha elaborat una Guia per a la presentació de 
documentació justificativa per a subvencions de despesa 
corrent (que no comportin inversions) que és consultable 
mitjançant la web del departament per facilitar a les per-
sones beneficiàries d’ajuts els instruments, els conceptes 
i la forma amb què han d’acreditar i presentar la justifi-
cació de subvencions.

http://intranet/intranet/ginterna/circular/cir_3_2010/
cir_3_2010.htm

d. I es disposa d’una circular de Simplificació Documen-
tal (la Circular 3/2010, per la qual s’estableix el marc de 
referència per a la simplificació documental del Depar-
tament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR)) 
on es deixa constància de com s’han de comprovar al-
guns dels requisits exigits a les subvencions.

e. En aquesta circular 3/2010 s’estableix el marc de re-
ferència per a la simplificació documental del Departa-
ment d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), 
es deixa constància que en compliment de l’art. 31.4.a) 
de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de sub-
vencions, en cas d’adquisició, construcció, rehabilitació i 
millora de béns inventariables, es demanarà a la fase de 
certificació una nota simple on consti l’anotació margi-
nal de la subvenció com a càrrega de l’anotació principal 
registral. Així doncs, la mancança detectada al respecte 
a la pàgina 74 de l’informe ja està esmenada a totes les 
bases reguladores que s’han publicat posteriorment.

Per tant considerem que s’han instaurat les mesures cor-
rectores necessàries per la millora de la gestió i aplicació 
de les recomanacions de la Sindicatura.

corresponen justificant, i es demana la justificació de les 
tres ofertes en els casos, i pels conceptes que especifica 
la normativa.

a. En l’apartat de justificació de les nòmines s’han efec-
tuat diferents consultes a la Intervenció Delegada i du-
rant la celebració de cursos de justificació de subvenci-
ons i s’ha considerat que l’actuació que es realitza per 
part del DAAM s’ajusta a la normativa.

b. El Departament disposa d’unes plantilles d’ordre que 
inclouen les bases de les convocatòries i on consta un 
apartat específic referent a la justificació. Tant l’Assesso-
ria Jurídica com el Servei d’Organització controlen que 
els textos d’ordre d’ajut que es tramiten s’ajustin a aques-
tes plantilles.

http://intranet/intranet/departam/assejuri/d09or00.htm

En aquestes plantilles consta l’apartat específic de jus-
tificació de subvencions, on es detalla la documentació 
que s’ha de presentar i acreditar. Us adjuntem el con-
tingut mínim d’aquest apartat per les plantilles normals 
d’ajuts no cofinançats: 

«8. Justificació i pagament

»8.1. Les persones beneficiàries han de realitzar les ac-
tuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini de 
....................... (també pot efectuar-se remissió al termini 
que contempli la resolució de concessió però sempre es-
tablint un màxim. També cap la possibilitat d’incloure la 
possibilitat d’ampliació del termini de justificació en els 
termes de l’article 49 de la Llei 30/1992), per tal que com 
a màxim el dia ......... de...... de 20...., es pugui procedir a 
la certificació i comprovació de l’execució de les activi-
tats previstes.

»8.2. En el cas que les activitats hagin estat finançades, a 
més de l’ajut o subvenció, amb fons propis o altres subven-
cions o recursos, s’ha d’acreditar l’import, procedència i 
aplicació d’aquests fons a les activitats subvencionades.

»8.3. La documentació justificativa a presentar és la se-
güent: (si procedeix, cal especificar tota la documentació 
justificativa que s’ha d’aportar i que en tot cas ha d’estar 
justificada. Si es pot substituir per comprovacions, no 
serà necessari. En tot cas, però, s’ha de fer constar les 
que figuren a continuació).

»a) Compte justificatiu, d’acord amb el model normalit-
zat que es podrà obtenir en qualsevol dependència del 
DAAM o al web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/guia-
justificacio/

b) Memòria justificativa, d’acord amb el model norma-
litzat que es podrà obtenir en qualsevol dependència del 
DAAM.

[...]

»8.4. Els òrgans competents del DAAM comprovaran 
d’ofici el compliment dels requisits per accedir als ajuts, 
d’acord amb la documentació aportada amb la sol·licitud, 
i la informació disponible en les bases de dades i regis-
tres. A aquests efectes les persones beneficiàries han de 
facilitar tota la informació complementària que els sigui 
requerida pel DAAM.
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sona interessada estigui obligada a presentar el model 
normalitzat, de tal manera que s’ha d’entendre que si un 
ciutadà presenta una sol·licitud que compleixi amb els re-
quisits de l’article 70.1 aquesta ha de ser acceptada pel 
Departament que, en tot cas, procedirà a demanar a la 
persona interessada les dades o documentació que pu-
guin mancar en aquesta sol·licitud.

Per tant considerem que s’han instaurat les mesures cor-
rectores necessàries.

D. Altres observacions i recomanacions més 
concretes de les línies de subvencions

1. Control de les obligacions del beneficiari

1.1. Cooperatives agràries. Epígraf 4.1.

El Departament té en els seus processos de revisió que 
dins del T-3 (certificat d’ajut econòmic) es deixa constàn-
cia de la data de visita, qui la ha efectuat i les incidències 
detectades. Creiem que aquest control es suficient.

En Servei responsable de la gestió efectua un seguiment 
anual del totes les cooperatives d’acord amb el Pla d’Em-
presa que es va aprovar. Tot i això, s’ha previst realitzar 
un acte de les visites que es duen a terme a les Coope-
ratives.

Per tant considerem que s’han instaurat les mesures per 
la implementació de les recomanacions de la Sindicatura.

1.2. Control a beneficiaris epígraf 4.3.

El Departament per totes les actuacions derivades d’in-
versions efectua un mínim de dos controls, el previ de vi-
sita per comprovar que les actuacions no s’han iniciat per 
part del beneficiari, i el de certificació d’obra o inversió.

En tots els casos dels ajuts cofinançats amb fons FEA-
DER es obligatori establir un pla de controls anuals, i un 
de manteniment de compromisos. Dins del control de 
anual un 5% de les actuacions subvencionables estan sub-
jectes prèviament al pagament a un control de qualitat.

D’acord amb l’article 72 del Reglament (CE) núm. 
1698/2005 del Consell, de 20 de setembre, el qual esta-
bleix que els Estats membres asseguraran de que només 
es garanteixi la participació del FEADER en operacions 
relatives a inversions si aquestes no pateixen durant els 
cinc següents a la data de la decisió relativa al finança-
ment, adoptada per l’autoritat de gestió, una modificació 
important.

Cal ressenyar que només es realitzaran els controls a 
posteriori per aquelles mesures on l’objecte de l’ajut si-
gui la realització d’una inversió i les que hagin establert 
en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 
2007-2013 el control de compromisos més enllà del pa-
gament final de l’ajut. L’article 30 del Reglament (CE) 
1975/2006, de la Comissió, de 7 de desembre, estableix 
en el seu apartat número 3 que els controls a posteriori 
cobriran cada any com a mínim un 1% de les despeses 
subvencionables corresponents a les operacions d’inver-
sió que encara estiguin supeditades a compromisos. Per 
tal de donar compliment a aquests preceptes per aquest 
període 2007-2013 cada any s’elabora un pla de controls 
a posteriori. El nivell de controls d’acord amb l’anàlisi de 

4. Publicitat

Totes les ajudes que es cofinancien amb Fons Europeus 
han de complir amb la normativa de publicitat que espe-
cifiquen els reglaments comunitaris.

En el cas dels ajuts per la millora de processos de trans-
formació i comercialització de productes agrícoles i ra-
maders i pels ajuts de transformació de regadius, al trac-
tar-se d’ajuts cofinançats amb la Fons Europeus s’aplica 
la normativa europea. El nostre Departament té una fitxa 
interpretativa per facilitar la tasca als gestors.

http://darp.darp.gencat.es/darp2/BDACTUA.NSF/aec60
3548b9b51d7c125630d004a7f5e/708f03f865d1f2604125
783400437e87/$FILE/_795n6crridlgm6qd2bto7aojcd5h
mit31ehfl0h2ibsoj2c1i64og_.pdf

Hi ha diferents àmbit de publicitat:

a. Bases reguladores

b. Resolució de concessió de l’ajut

c. Comptabilitat del beneficiari de l’ajut

d. Publicitat per part del beneficiari: Depèn del cost de 
l’obra o actuació.

L’apartat 2.2. de l’Annex VI del Reglament (CE) núm. 
1974/2006 estableix l’obligatorietat dels beneficiaris 
a fer publicitat de la participació del fons FEADER en 
les inversions que realitzi en el marc del Programa (per 
exemple, en una explotació o una empresa alimentària). 
El Reglament defineix aquesta obligació d’acord amb els 
requisits del beneficiaris i les característiques tècniques 
de la informació i publicitat.

En aquest sentit, s’han de preparar tres tipus de publicitat 
segons el cost de la inversió realitzada pels beneficiaris: 

• Quan el cost de la inversió supera els 50.000 euros, el 
beneficiari ha de posar una placa explicativa.

• S’ha d’instal·lar una tanca publicitària en les infraes-
tructures que el seu cost supera els 500.000 euros.

En relació a las ajudes que dona el DAAM amb fons del 
Departament en totes aquelles que es tracti de difusió, 
promoció, fires, etc... en totes es fa constar el logotip com 
col·laborador de l’actuació, i així es fa constar a les bases 
reguladores dels ajuts.

Per tant considerem que es compleix la recomanació.

C. Altres aspectes formals

El Departament durant els darrers anys ha actualitzat 
tots els seus procediments, i ha donat les instruccions 
per tal d’implementar la millora continua del seu sistema 
de presentació de justificació de subvencions. En tots els 
seus processos consten els models de presentació de jus-
tificació als beneficiaris.

En relació a la observació que es realitza a la pàgina 75 
Altres aspectes de caràcter formal on es diu que s’han 
detectat casos en què la sol·licitud de subvenció no s’ha 
presentat en model normalitzat, cal destacar que el De-
partament facilita en tots els casos models normalitzats 
als beneficiaris per efectuar la seva sol·licitud, tal com 
especifica l’art. 70.4 de la llei 30/1992. No obstant això, 
aquest article no estableix que en aquests casos la per-



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

4.50.01. INFORMACIó 127

mitjans d’aquest mes de setembre, l’aplicació permetrà el 
tractament i explotació de les dades amb el nou model de 
contractació. En una segona fase s’abordarà l’ampliació 
dels objectius de l’aplicació, introduint la gestió dels con-
trols i posteriorment la gestió dels pagaments.

Correcció de l’informe de comprovacions tècniques rea-
litzades a les pòlisses que s’ha passat a pagament. L’infor-
me de comprovacions que es realitzava en el moment de 
la fiscalització efectuada per la Sindicatura, no recollia 
amb exactitud el percentatge de la mostra que es realitza-
va i totes les comprovacions que es realitzaven (l’informe 
infravalorava les comprovacions realitzades realment).

Des d’aquest any 2011, s’està realitzant un informe de 
comprovacions que recull amb exactitud els controls rea-
litzats 

Considerem que amb aquests controls es compleix amb 
les recomanacions de la Sindicatura..

1.4. Constància documental en casos d’expedients deses-
timats

Aquestes petició les realitzen les unitats a territori, es 
possible per això que no consti a la part de documentació 
que consta a serveis centrals. El Departament esta tre-
ballant en la posada en marxa d’un gestor documental, 
per poder disposar en tot moment de la documentació, i 
facilitar la tasca als gestors i als usuaris.

En aquest sentit, s’ha iniciat la tramitació telemàtica de 
moltes de les convocatòries dels ajuts del DAAM, i s’ha 
previst que la petició de documentació també s’efectuï a 
través d’aquests via.

Per tant considerem que es compleix amb les recoma-
nacions de la Sindicatura, i es continua treballant per la 
millora de la gestió.

1.5. Classificació pressupostària d’ajuts tipologia del be-
neficiari

El Departament amb l’objectiu de millorar la seva ges-
tió, ha ampliat la classificació pressupostària per poder 
d’aquesta manera efectuar una millor imputació al pres-
supost de les despeses, i en aquest sentit al propi pressu-
post des de l’any 2010 s’inclou un desglossament de les 
diferents partides del Capítol IV.

En aquest sentit, creiem que s’han complert les recoma-
nacions de la Sindicatura.

Barcelona, 13 de setembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

riscos, i la despesa pagada per aquesta mesura que dins 
del nou PDR és la mesura 125 és del 3,42%.

S’adjunta el link on consta el pla de controls dels ajuts 
per les mesures no assimilades al SIGC dins del PDR.

http://intranet/intranet/projecte/PDR/Doc/Esquema_con-
trols_mesures%20125_Contractes%20i%20convenis.pdf

Per tant considerem que s’han instaurat les mesures cor-
rectores necessàries per la millora del control.

1.3. Control i millores informàtiques dels ajuts a les asse-
gurances agràries. PAG 79

Des del mes d’octubre de 2009 es realitza un informe de 
comprovacions de les pòlisses objecte de control on es 
recullen les següents dades: 

– Pla

– Número Directori

– Proposta on s’inclou l’expedient

– NIF de l’assegurat

– Línia d’assegurança

– Import ajut del total de la línia

– Import ajut de la pòlissa

– Import comprovat pel DAAM

– % Desviació de l’Import comprovat/Import de l’ajut

– Presentació de la DUN corresponent (SI/NO)

– Característiques de l’assegurat (lligam amb el percen-
tatge de subvenció addicional)

– Marcat com a revisat a l’ASA (SI/NO)

– Observacions

Aquest informe permet mantenir constància documental 
de la mostra de pòlisses seleccionada, de la verificació 
dels càlculs de cadascuna d’elles i generar la memòria 
resum dels controls realitzats i els seus resultats.

Homogeneïtzació dels formats informàtics entre el 
DAAM i Agroseguro. Fins aquest any 2011, s’ha realit-
zant el creuament entre els sol·licitants d’ajut de la DUN 
i els assegurats, per tal de garantir, que els assegurats 
compleixen el requisit de presentar la DUN per l’any cor-
responent. Dins d’aquest Pla 2011, s’ha començat a posar 
en marxa un nou model de contractació sota un esquema 
d’assegurament amb cobertures creixents. Aquest nou 
model de contractació entre d’altres, preveu la declaració 
de les parcel·les assegurades amb format SIGPAC, que és 
el format en que els sol·licitants d’ajut fan les seves DUN 
al DAAM. Això permetrà la realització de creuaments 
que permetran afinar encara més el controls efectuats, ja 
que es podrà creuar a nivell de parcel·la SIGPAC.

Actualització de l’aplicació informàtica. Com a conse-
qüència de la posada en marxa del nou model de con-
tractació de cobertures creixents, l’aplicació informàtica 
actual (ASA) no permetia el tractament de les dades de 
les pòlisses amb aquest esquema d’assegurament i per 
tant, ha estat necessari actualitzar l’aplicació informàtica 
per tal de tractar les dades i realitzar els controls neces-
saris. En una primera fase que estarà en funcionament a 
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D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 37/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 22/2010, referent a la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, corresponent 
al 2007 (núm. tram. 290-00030/09), en annex, s’adjunta 
l’informe elaborat per la Cap de l’Àrea de les cambres 
oficials de Comerç, Indústria i Navegació.

Barcelona, 16 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 43/IX, 
sobre la continuïtat de la tasca de l’Observa-
tori Agroalimentari de Preus de Catalunya
Tram. 290-00036/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 17884 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00036/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 43/IX, 
sobre la continuïtat de la tasca de l’Observatori Agroali-
mentari de Preus de Catalunya.

Comissió Competent: Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 43/IX, sobre la continuïtat 
de la tasca de l’Observatori Agroalimentari de Preus de 
Catalunya (núm. tram. 290-00036/09), us informo del 
següent: 

El Codi de Bones Pràctiques Comercials es va signar el 
passat 29 de juliol i el van signar la Asociación de Cade-
nas Españolas de Supermercados (ACES), la Asociación 
Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermer-
cados (ASEDAS), la Asociación Nacional de Grandes 
Empresas de Distribución (ANGED), el consell de les 
empreses de Distribució i Autoserveis de Catalunya 
(CEDAC), Mercabarna, Micro, Petita i MItjana Empre-
sa de Catalunya (PIMEC), el Foro Interagroalimentario, 
l’Associació gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites 
i Hortalises de Barcelona i Provincia, Unió de Pagesos 
(UP) i Joves Agricultors de Catalunya (JARC). En defi-
nitiva, un acord de totes les parts que permetrà millorar 
les relacions entre els diferents tipus d’operadors, al llarg 
de tota la cadena de valor mitjançant un marc de referèn-
cia contractual nou.

Com a eina d’informació de preus és una de les tasques que 
ja realitzava el DAAM abans de la creació de l’Observatori 

Control del compliment de la Resolució 31/IX, 
sobre la reconsideració de l’autorització i els 
ajuts al projecte del circuit internacional de 
kàrting de Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 290-00024/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 20197 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que disposa l’article 94 del Reglament 
del Parlament i, per tal de donar compliment a la Re-
solució 31/IX del Parlament de Catalunya, sobre la re-
consideració de l’autorització i els ajuts al projecte del 
circuit internacional de kàrting de Llinars del Vallès 
(Vallès O riental) (290-00024/09), el control de la qual 
correspon a al Comissió d’Afers Institucionals, sol·licito 
pròrroga del termini de la tramitació de referència.

Barcelona, 23 de setembre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Vicepresidenta del Govern, consellera de Go-
vernació i Relacions Institucionals, del Departament de 
la Presidència (reg. 20197).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies del 
termini que disposa el Govern per a retre comptes davant 
la Comissió corresponent, el qual finirà el 10.11.2011, a 
les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.09.2011.

Control del compliment de la Resolució 37/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
22/2010, referent a la Cambra Oficial de Co-
merç i Indústria de Terrassa, corresponent al 
2007
Tram. 290-00030/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 17729 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00030/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 37/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 22/2010, 
referent a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Terrassa, corresponent al 2007.
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Fins el moment s’han invertit prop de 3 milions d’euros en 
les actuacions dutes a terme per a frenar la propagació de 
la plaga, especialment en infraestructures de contenció.

Des de començaments d’any, el Ministeri de Medi Am-
bient, Medi Rural i Marí, i concretament les seves Direc-
cions generals de l’Aigua i de Recursos Agrícoles i Ra-
maders, han col·laborat activament amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya en la prevenció i 
control de la plaga del caragol poma. En part, aquesta col-
laboració ha estat fruit de la insistència i les negociacions 
que s’han dut a terme reiteradament des del DAAM.

L’esforç que s’està fent a nivell tècnic, sobretot per part 
dels tècnics de la Direcció general d’Agricultura i Ra-
maderia, han permès que actualment ja es conegui amb 
força detall moltes de les claus biològiques i de compor-
tament de l’espècie del caragol poma present al delta de 
l’Ebre (Pomacea insularum).

D’altra banda, actualment el Servei de Sanitat Vegetal 
manté una col·laboració estreta i constant amb la Di-
rección general de Recursos Agrícolas y Ganaderos del 
MARM, fruit de la qual, per exemple, s’ha publicat, en 
data de juliol passat, una Ordre segons la qual es consi-
dera aquesta plaga com una plaga de quarantena i se’n 
prohibeix la seva importació i comercialització a tot 
l’Estat espanyol.

Recordem que a causa de la constatació de la infestació 
de cultius d’arròs el mes de juny de 2010, i a la necessi-
tat de prendre mesures obligatòries de prevenció i lluita 
contra aquesta plaga, el Departament d’Agricultura va 
procedir a la declaració oficial de l’existència de la pla-
ga del caragol poma a l’hemidelta esquerra del delta de 
l’Ebre, publicant l’Ordre AAR/404/2010, de 27 de juliol.

El mateix any 2010, els Departaments d’Agricultura i de 
Medi Ambient van emetre informes tècnics envers la ne-
cessitat d’eixugar tots els camps d’arròs de l’hemidelta 
esquerra. Aquesta mesura, que es va considerar indis-
pensable des d’un punt de vista tècnic per tal d’acon-
seguir l’eradicació dels caragols i les seves postes a les 
parcel·les afectades, es va fer obligatòria mitjançant la 
Resolució AAR/3749/2010, de 18 de novembre.

La coordinació de les actuacions tècniques i sanitàries 
que es porten a terme és especialment curosa i constant, 
i la relació amb el sector molt fluida i periòdica, a fi i 
efecte que les mesures que es posen en pràctica i la difu-
sió de les mateixes sigui el més eficient possible.

Hi ha una comissió tècnica dedicada en exclusiva a la 
problemàtica del caragol poma, integrada per tècnics del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural (DAAM) i el sector, que es reuneix 
setmanalment per consensuar totes les actuacions de 
lluita i control contra el cargol poma.

Els objectius prioritaris del DAAM en aquests moments 
són poder controlar la plaga a l’hemidelta esquerra, evi-
tar que passi a l’hemidelta dret i, sobretot, que no afecti a 
les produccions arrosseres del delta.

En aquest sentit, el passat 29 d’agost, i davant la impor-
tància i urgència que té la necessitat de prendre deter-
minades mesures per a controlar la paga, el DAAM va 

i és una informació molt valorada i demanada pel sector. 
En concret l’any 2010 l’apartat del a web del DAAM en 
l’apartat de preus va rebre un total de 58.986 sol·licituds.

Pel que fa al ple de l’observatori hi ha una amplíssima re-
presentació i és l’única vegada en que es reuneix de for-
ma tan participada tota la cadena alimentària. En aquest 
fòrum hi participa a més com a assessors tres experts 
de prestigi que són: Pedro Nueno Iniesta (IESE), Jaume 
Alsina Calvet (CAG Guissona) i Jordi Melé Carné (UB). 
S’han fet dues reunions del Ple de l’observatori que han 
estat considerades com a molt positives i amb una alta 
participació dels seus membres.

L’autoritat Catalana de la Competncia ha participat en 
l’elaboració del Codi de Bones Pràctiques Comercials i 
per tant és coneixedor de les necessitats i inquietuds dels 
agents i dels operadors de la cadena de valor

Barcelona, 13 de setembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Control del compliment de la Resolució 44/IX, 
sobre les mesures previstes per a evitar la re-
producció del caragol poma al delta de l’Ebre
Tram. 290-00037/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 17885 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00037/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 44/IX, so-
bre les mesures previstes per a evitar la reproducció del 
caragol poma al delta de l’Ebre.

Comissió Competent: Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de do-
nar compliment a la Resolució 44/IX, sobre les mesures 
previstes per a evitar la reproducció del caragol poma al 
delta de l’Ebre (núm. tram. 290-00037/09), us informo 
del següent: 

Per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) s’han mantin-
gut i s’estan mantenint contactes continuats amb el Mi-
nisteri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí (MARM), 
així com amb la Comissió Europea per tal d’aconseguir 
el cofinançament de les actuacions que s’estan portant a 
terme per a evitar l’expansió de la plaga del caragol poma.

En aquest sentit, el projecte Solidaritat, presentat da-
vant la Comissió Europea per a cofinançar les despeses 
dels anys 2010 i 2011, està hores d’ara en la darrera fase 
d’aprovació.
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pressupost per a l’exercici 2011 del DAAM de 60 milions 
d’euros permetrà obtenir un finançament d’aquestes dues 
institucions de l’ordre de 75 milions d’euros.

Pel que fa al Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-
2013, s’han consignat en el projecte de pressupost per al 
2011 crèdits per import de 49,7 milions d’euros que han 
de permetre obtenir finançament addicional de les dues 
administracions esmentades per un import de 60,7 mili-
ons d’euros, xifres superiors a les executades l’any 2010. 
Cal destacar que en els 4 primers anys del PDR (2007 
a 2010) l’execució respecte al total ha estat del 34,1%, la 
qual cosa comporta la necessitat de programar la resta per 
als exercicis següents, tenint en compte, però, que l’exe-
cució es podrà allargar fins els anys 2014 i 2015 a nivell 
de pagaments, segons la normativa europea (regla 4 + 2).

Respecte al Fons Europeu de la Pesca (2007-2013), el 
projecte de pressupost per al 2011 incorpora crèdits per 
import de 3,9 milions d’euros, que permetrà obtenir fons 
europeus addicionals per import de 6,5 milions d’euros.

El DAAM ha mantingut totes les línies d’ajut cofinança-
des tant de fons europeus i concretament PDR i el FEA-
DER, com estatals provinents del MARM que van desti-
nades a la inversió de la modernització de les indústries 
agroalimentàries.

Concretament per aquest 2011, del DAAM disposa d’una 
dotació pressupostària de 18.415.000 euros ampliable 
per finançar préstecs a interès 0% a les indústries agro-
alimentàries i 6.000.000 euros per finançar els ajuts en 
forma de subvenció directe per a la millora de la trans-
formació per a la indústria agroalimentària que corres-
pon a la línia 123 del PDR de Catalunya 2007-2013. En 
aquest sentit, ja s’està tramitant un plurianual per als 
anys 2012 i 2013 per a finançar aquesta línia d’ajuts els 
propers dos anys.

Barcelona, 12 de setembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

Control del compliment de la Moció 14/IX, 
sobre el present i el futur de l’energia nucle-
ar a Catalunya
Tram. 390-00014/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 17730 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00014/09

Sobre: Control compliment de la Moció 14/IX, sobre el 
present i el futur de l’energia nuclear a Catalunya

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 14/IX, sobre el present i el futur de l’energia 

convocar la Taula Sectorial Agrària de l’Arròs. Allí, des 
del DAAM es va exposar la necessitat que per tal d’acon-
seguir amb èxit controlar de manera satisfactòria la pla-
ga de caragol poma, seria convenient dessecar tot l’he-
midelta esquerra. Aquesta situació, però, es contraposa 
amb el compliment de la mesura agroambiental prevista 
al Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Cata-
lunya en la que es preveu que durant un mínim de 4 me-
sos després de la collita els arrossars no s’han d’assecar.

En aquests moments està negociant amb la Comissió 
Europea el cobrament dels ajuts agroambientals en cas 
que es procedeixi a assecar els arrossars de l’hemidelta 
esquerra, en el benentès que el sector va considerar que 
aquesta mesura és del tot encertada des d’un punt de vis-
ta tècnic i sanitari, sempre i quan es pugui preservar el 
cobrament dels ajuts agroambientals per als arrossaires 
afectats.

En tot cas, el DAAM continua treballant amb esforç per 
aconseguir l’objectiu de controlar, i a ser possible eradi-
car, la plaga del caragol poma.

Barcelona, 12 de setembre de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 2/IX, 
sobre el sector agroalimentari
Tram. 390-00002/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 17886 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00002/09

Sobre: Control compliment de la Moció 2/IX, sobre el 
sector agroalimentari

Comissió Competent: Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 2/IX, sobre el sector agroalimentari 
(núm. de tram. 390-00002/09), us informo del següent: 

El projecte de pressupost per a l’exercici 2011 aprovat pel 
govern inclou, en l’àmbit del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), 
uns crèdits pel que fa a línies d’ajuts que són cofinança-
des que s’incrementen en un 0,97% respecte el pressu-
post de 2010, fet que permet mantenir el finançament de 
la Unió Europea i de l’Administració General de l’Estat. 
En aquest sentit, la inclusió de crèdits en el projecte de 
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que se han de regir los programas de información previa 
a la población, la formación y capacitación de actuantes 
y los ejercicios y simulacros de los Planes de emergencia 
nuclear, exteriores a las centrales nucleares. (annex 2).

Profilaxi radiològica

Segons acord recent entre la Direcció General de Protec-
ció Civil i la Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarra-
gona es procedirà a repartir iode estable a la població al 
voltant de les centrals nuclears, en col·laboració amb el 
grup sanitari del PENTA.. S’està a l’espera que la Sub-
delegació proporcioni els recursos econòmics i materials 
necessaris per poder dur a terme aquest repartiment.

Proves de resistència

La proposició no de Llei de l’1 d’abril recull el mandat 
del Consell de la Unió Europea del 24/25 de març de 
2011 de revisar les avaluacions del risc que suposen les 
centrals nuclears de la Unió Europea i dels països veïns, 
avaluacions conegudes com proves de resistència o stress 
tests. La revisió ha de ser duta a terme conjuntament pels 
organismes competents en seguretat nuclear de cada país 
de la UE. En el cas de l’Estat Espanyol aquest organis-
me és el Consell de Seguretat Nuclear. Aquesta revisió 
haurà d’incloure l’impacte de terratrèmols, inundacions 
i accidents en el transport (per exemple accidents aeris). 
Encara no hi ha acord sobre si l’avaluació també inclourà 
atacs terroristes i d’altres tipus d’activitats criminals. La 
Comissió Europea s’hauria de pronunciar sobre aquest 
punt en els propers dies.

El Departament d’Interior, dintre del marc del conveni 
signat entre el Consell de Seguretat Nuclear i el Depar-
tament d’Interior, pot fer un seguiment d’aquest procés. 
Durant els propers dos mesos haurem d’anar a la seu del 
CSN amb el Secretari com a màxim responsable del con-
veni per fer-ne el seguiment.

Plans d’emergència

L’elaboració del pla d’emergència nuclear és competen-
cial estatal. La última versió del pla d’emergència nu-
clear exterior a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs, 
Tarragona (PENTA) va ser publicada al BOE en la reso-
lució del 20 d’octubre de 2009.

La Generalitat de Catalunya participa en l’operativa del 
pla de manera important i, per tant, no n’està al marge. 
Quatre dels set grups operatius considerats en el PENTA 
estan integrats en la Generalitat de Catalunya: grup de 
seguretat i ordre públic (mossos), grup sanitari (SEM i 
Salut), grup d’intervenció (bombers) i grup de suport lo-
gístic (protecció civil de Catalunya). La competència de 
la Generalitat és purament executiva. La Generalitat de 
Catalunya participa en l’elaboració dels plans d’actuació 
dels grups que li són propis, però sempre seguint les di-
rectives marcades per l’Estat. Aquests plans d’actuació 
es troben en el seu procés final d’elaboració.

El PENTA estableix que els municipis que es troben 
dintre de les zones de planificació han d’elaborar plans 
d’emergència nuclear. Aquest plans han de ser elabo-
rats pels ajuntaments seguint les pautes marcades pel 
PENTA. La supervisió que la Generalitat de Catalunya 
pot fer sobre aquests plans municipals és molt reduïda. 

nuclear a Catalunya (núm. de tram. 390-00014/09), us in-
formo del següent: 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Fer les gestions pertinents davant el Govern de l’Estat 
per exigir-li que en el termini de tres mesos presenti un 
pla de treball i un calendari per a donar ple compliment, 
amb els recursos necessaris, a la implantació del Pla 
d’emergències nuclears de Tarragona (Penta).

Informe elaborat per la direcció general de Protecció Ci-
vil del Departament d’Interior:

En aquest document s’exposa breument l’estat actual del 
procés d’implantació del pla PENTA aprovat per Acord 
del Consell de Ministres, a proposta del Director del 
PENTA, previ informe del Consell de Seguretat Nuclear 
i de la Comisión Nacional de Protección Civil. (Resolu-
ción de 20 de octubre de 2009, de la Subsecretaría, por la 
que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 
de octubre de 2009).

Plans d’actuació dels grups operatius

El PENTA defineix 7 grups operatius, dels quals 4 estan 
integrats per organismes de la Generalitat de Catalunya: 

• Grup de seguretat i ordre públic

• Grup sanitari

• Grup de suport logístic

• Grup d’intervenció.

L’elaboració dels plans d’actuació d’aquests quatre grups 
està finalitzada o a punt de finalitzar. Per a cada pla fa 
falta la seva aprovació pel director del PENTA, a propos-
ta del cap del grup i informe previ de

• La Secretaria d’Estat de Seguretat i la Junta de Segure-
tat de Catalunya, en el cas del pla del grup de seguretat 
i ordre públic.

• La Comissió de Protecció Civil de Catalunya en el cas 
dels plans del grup sanitari, el grup de suport logístic i el 
grup d’intervenció.

A dia d’avui la Comissió de Protecció Civil de Catalunya 
no ha rebut cap d’aquests plans per a la seva informació 
(exceptuant el del grup d’intervenció, que no s’adequava 
als acords establerts en els grups de treballs i s’està a 
l’espera que es rebi la versió corregida).

Plans d’actuació municipal en emergència nuclear 
(PAMEN)

L’elaboració dels PAMEN seguint les directives marca-
des en el PENTA és competència dels municipis afec-
tats, que es troben al voltant de les centrals nuclears. La 
unitat de protecció civil de la Subdelegació del Govern 
de l’Estat a Tarragona està ajudant als ajuntament de la 
zona I del PENTA a elaborar els seus PAMEN. Alguns 
municipis tenen PAMEN caducats, que corresponen a 
versions anteriors del pla PENTA.

Simulacres

No se segueix el calendari d’exercicis i simulacres mar-
cat pel RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2005, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueban las directrices por las 
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Control del compliment de la Moció 28/IX, 
sobre les polítiques d’habitatge
Tram. 390-00028/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 18012 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00028/09

Sobre: Control compliment de la Moció 28/IX, sobre les 
polítiques d’habitatge

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment als punts a, b d i d de la Moció 28/IX, sobre les 
polítiques d’habitatge (núm. de tram. 390-00028/09), us 
informo del següent: 

Pel que fa a la Comissió de seguiment del Pacte nacional 
per a l’habitatge 2006-2017, s’ha comunicat a tots els sig-
nants la data de celebració de la reunió, que tindrà lloc el 
proper 30 de setembre.

Quan al Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalu-
nya, la disposició addicional 1ª de la Llei 18/2007, del 
dret a l’habitatge, estableix que el Pla s’havia d’aprovar 
pel Govern en un termini d’un any a partir de la publica-
ció al DOGC d’aquesta llei, és a dir el termini finalitzava 
el 28 de desembre de 2008.

Així quan l’actual Govern va prendre possessió, el Pro-
jecte de Decret d’aprovació del Pla territorial sectorial 
d’habitatge estava en tramitació i faltava el dictamen de 
la Comissió Jurídica Assessora. Per aquest motiu s’està 
refent el text del Decret amb l’objectiu d’aprovar-lo en el 
més breu de temps possible una vegada acomplerts els 
tràmits legalment necessaris.

D’altra banda i pel que fa a la solidaritat urbana, s’estan 
iniciant converses amb l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques i la Federació de Municipis de Cata-
lunya per acordar les mesures necessàries per acomplir 
l’objectiu.

I finalment, la Comissió de Territori i Sostenibilitat del 
Parlament de Catalunya del passat 14 de juliol ha acordat 
tenir una sessió informativa amb el conseller de Territori 
i Sostenibilitat sobre la política d’habitatge, on s’infor-
marà, entre d’altres, de les mesures que està desenvolu-
pant el Govern davant les situacions de desnonament per 
impagament del lloguer o les quotes hipotecàries.

Barcelona, 22 de setembre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Aquests plans es troben en el procés inicial d’elaboració 
o de revisió substancial.

Tot i que la Resolució de 7 de juny de 2005 de la Subse-
cretaria estableix un calendari de simulacres dels plans 
d’emergència nuclear de les diverses centrals nuclears 
estatals, no s’han realitzat simulacres dels plans nuclears 
de les centrals catalanes que hagin permès comprovar 
l’efectivitat d’aquests plans.

En relació al compliment d’aquest punt s’adjunta escrit 
que s’ha fet arribar al Ministro de Interior.

Conclusions i proposta

Pel que respecte a la planificació, en els darrers anys 
hi ha hagut col·laboració entre els organismes de l’Es-
tat i els autonòmics a l’hora d’elaborar la planificació. 
Aquesta col·laboració és però molt rígida, marcada per 
les directrius que s’estableixen estatalment, les quals la 
Generalitat, per mancança competencial, no té capacitat 
de modificar.

És molt improbable que les anomenades proves de re-
sistència causin la clausura d’alguna central nuclear ca-
talana. També és poc probable que, com a conseqüència 
de les proves de resistència, es decideixi modificar el 
PENTA (engrandir les zones de planificació o afectació, 
modificar les mesures de protecció, incrementar els re-
cursos assignats al pla). En qualsevol cas, avui en dia la 
competència per realitzar aquest canvis en la planifica-
ció d’emergències nuclears és de l’Estat.

S’hauria, per tant, de lluitar en l’àmbit competencial, per 
tal d’aconseguir en la planificació d’emergències les ma-
teixes competències que es tenen en altres tipus d’emer-
gències de protecció civil (nevades, accidents en instal-
lacions químiques...). La transferència de competències 
hauria d’anar acompanyada de la transferència dels re-
cursos necessaris.

b) Exigir al Govern de l’Estat que actualitzi els plans de 
seguretat nuclear, d’acord amb les noves exigències que 
es deriven de l’accident nuclear del Japó, per garantir que 
les centrals nuclears puguin superar qualsevol incident 
que impedeixi el subministrament elèctric extern, i que 
aquesta actualització tingui present el Govern de la Ge-
neralitat.

En relació al compliment d’aquest punt, s’adjunta escrit 
que s’ha fet arribar al Secretario de Estado de Energía 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio al res-
pecte.

Barcelona, 16 de setembre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb 
la consellera d’Ensenyament sobre les me-
sures per a donar compliment a la interlo-
cutòria del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya amb relació a les sentències del 
Tribunal Suprem de reintroducció del caste-
llà com a llengua vehicular a les escoles
Tram. 354-00066/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari Ciu-
tadans (reg. 17336).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, sessió del 28.09.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre les accions i les mesures relatives al 
deteriorament de la situació econòmica des 
de l’agost del 2011
Tram. 354-00068/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 17574).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Economia, Finances i 
Pressupost, sessió del 28.09.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
calendari i les previsions d’execució de la lí-
nia 9 del metro
Tram. 354-00070/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari Socia-
lista, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 17870).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 27.09.2011.

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia amb la consellera de Jus-
tícia sobre els canvis en les ordres judicials 
de desnonament
Tram. 354-00053/09

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 
13, tinguda el 22.09.2011 (DSPC-C 147).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Justícia amb la consellera de Justícia 
sobre la retallada del 5% per a les retribu-
cions dels lletrats que presten l’assistència 
jurídica gratuïta
Tram. 354-00063/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia, en la sessió núm. 13, del 22.09.2011 
(DSPC-C 147).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Justícia amb la consellera de Jus-
tícia sobre la reducció de la retribució dels 
advocats del torn d’ofici
Tram. 354-00065/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia, en la sessió núm. 13, del 22.09.2011 
(DSPC-C 147).



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

4.53.05. INFORMACIó 134

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença d’Antolín 
Sànchez Presedo davant la Comissió de 
Justícia perquè informi sobre la proposta 
de directiva europea d’un marc regulador de 
les hipoteques i sobre les propostes i els in-
formes formulats al respecte
Tram. 356-00150/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 13, tinguda el 
22.09.2011 (DSPC-C 147).

Sol·licitud de compareixença del Síndic de 
Greuges davant la Comissió del Síndic de 
Greuges perquè informi sobre les actuaci-
ons d’ofici 3148/2011 i 4116/2011, relatives 
als incidents del 27 de maig a la plaça de 
Catalunya de Barcelona i del 15 de juny al 
Parlament de Catalunya
Tram. 356-00151/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió del Síndic de Greuges, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.09.2011 (DSPC-C 148).

Sol·licitud de compareixença del president 
de l’Associació de Professionals de la Dansa 
de Catalunya davant la Comissió de Cultura i 
Llengua perquè expliqui les seves propostes
Tram. 356-00155/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamen-
tari 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’Iniciati-
va 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 In-
dependència (reg. 16429).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 28.09.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre 
l’execució i el finançament de les principals 
obres d’infraestructures
Tram. 354-00071/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Santi Rodríguez i Serra, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
(reg. 17880).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 27.09.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre l’inici del 
curs escolar 2011-2012
Tram. 354-00074/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Font i Cardona, del 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 18281).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, sessió del 28.09.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre els objec-
tius i el compliment del seu pla de govern
Tram. 354-00075/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Daniel Font i Cardona, del 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 18282).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats, sessió del 28.09.2011.



3 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 147

4.53.05. INFORMACIó 135

Sol·licitud de compareixença de José García-
Montalvo, catedràtic d’economia de la Univer-
sitat Pompeu Fabra, amb relació a les propos-
tes per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats les proposicions de llei de mesures 
en l’àmbit hipotecari, de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de pro-
tecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual, i de modifica-
ció de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 356-00161/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia, en la sessió núm. 13, tinguda el 
22.09.2011 (DSPC-C 147).

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè presenti 
l’estudi «Universitat i Treball a Catalunya 2011 - 
Estudi de la inserció laboral de la població titu-
lada de les universitats catalanes»
Tram. 356-00182/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 17346).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, sessió del 28.09.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Federació Catalana d’Entitats 
contra el Càncer davant la Comissió de Sa-
lut perquè presentin les tasques acompler-
tes i expliquin els projectes de futur
Tram. 356-00186/09

Sol·licitud

Sol·licitud: M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Josep M. Sabaté Guasch, 
del Grup Parlamentari Socialista, Eva García i Rodríguez, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Car-
me Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Jordi Cañas Pérez, del Sub-
grup Parlamentari Ciutadans (reg. 17508).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 15.09.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació del Cercle d’Economia amb relació a les 
propostes per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats les proposicions de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari, de mesures 
contra el sobreendeutament personal i familiar 
i de protecció enfront de procediments d’exe-
cució que afecten l’habitatge habitual, i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 356-00158/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 22.09.2011 (DSPC-C 147).

Sol·licitud de compareixença del degà del 
Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i 
Taxadors amb relació a les propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari, de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de pro-
tecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual, i de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 356-00159/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 22.09.2011 (DSPC-C 147).

Sol·licitud de compareixença de Josep Maria 
Coronas Guinart, advocat, amb relació a les 
propostes per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats les proposicions de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari, de mesures 
contra el sobreendeutament personal i familiar 
i de protecció enfront de procediments d’exe-
cució que afecten l’habitatge habitual, i de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 356-00160/09

Retirada de la sol·licitud

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió de Justícia, 
tinguda el 22.09.2011 (DSPC-C 147).
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4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre els resul-
tats de l’Informe economicofinancer d’anàli-
si de l’estat de les finances de la Generalitat
Tram. 355-00049/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment d’Economia i Coneixement (reg. 17918).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 21.09.2011.

Sessió informativa de la comissió correspo-
nent amb la consellera de Governació i Re-
lacions Institucionals sobre el Pla anual de 
cooperació al desenvolupament per al 2011
Tram. 355-00050/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departa-
ment de Governació i Relacions Institucionals (reg. 17951).

Comissió competent: Comissió de Cooperació i Solida-
ritat.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Par-
lament, 27.09.2011.

Sessió informativa de la Comissió de Jus-
tícia amb la consellera de Justícia sobre la 
reducció de la retribució dels lletrats que 
presten l’assistència jurídica gratuïta
Tram. 355-00051/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Justícia, en la sessió núm. 13, del 22.09.2011 
(DSPC-C 147).

Sol·licitud de compareixença de Ramon Ter-
rassa i Cusí, secretari de Família, davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre les actuacions de la secretaria 
amb relació al Col·lectiu Lesbià, Gai, Trans-
sexual i Bisexual
Tram. 356-00190/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Senserrich i Guitart, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 17927).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 28.09.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Observatori contra l’Homofòbia 
del Front d’Alliberament Gai de Catalunya 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè presentin la Memòria Antidiscri-
minatòria 2009-2010
Tram. 356-00193/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Maria Senserrich i Guitart, del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, Caterina Mieras i Bar-
celó, del Grup Parlamentari Socialista, Dolors López 
Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Mercè Civit Illa, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 20428).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les 
Persones, sessió del 28.09.2011.
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Compareixença de Núria Bosch Roca, cate-
dràtica d’hisenda pública de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 357-00098/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 23.09.2011.

Compareixença de Guillem López i Casas-
novas, catedràtic d’economia i empresa de 
la Universitat Pompeu Fabra, davant la Co-
missió d’Estudi d’un Nou Model de Finança-
ment basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00099/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 23.09.2011.

Compareixença de Santiago Lago Peñas, 
catedràtic d’economia aplicada de la Uni-
versitat de Vigo, davant la Comissió d’Estu-
di d’un Nou Model de Finançament basat en 
el Concert Econòmic
Tram. 357-00100/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 23.09.2011.

Compareixença de Modest Guinjoan, profes-
sor associat del Departament d’Economia i 
Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, da-
vant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de 
Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00101/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 8 del Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert 
Econòmic, tinguda el 23.09.2011.

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

Compareixença d’una representació de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Sa-
lut de Catalunya i de Balears davant la Co-
missió de Salut per a donar a conèixer la ins-
titució i els seus objectius
Tram. 357-00056/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
de Salut, del 22.09.2011 (DSPC-C 175).

Compareixença d’una representació de la 
Societat Catalana de Dret Sanitari davant la 
Comissió de Salut per a donar a conèixer la 
institució i els seus objectius
Tram. 357-00057/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
de Salut, del 22.09.2011 (DSPC-C 175).

Compareixença de Xavier Cuadras Morató, 
professor titular del Departament d’Economia 
i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, da-
vant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de 
Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00097/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 23.09.2011.
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Compareixença del Síndic de Greuges davant 
la Comissió del Síndic de Greuges per a in-
formar sobre les actuacions d’ofici 3148/2011 
i 4116/2011, relatives als incidents del 27 de 
maig a la plaça de Catalunya de Barcelona i 
del 15 de juny al Parlament de Catalunya
Tram. 357-00132/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió del Síndic de Greuges en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.09.2011 (DSPC-C 148).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
del Síndic de Greuges, del 26.09.2011 (DSPC-C 148).

Compareixença de Joan Ramon Rovira 
Homs, cap del Gabinet d’Estudis Econòmics 
i Infraestructures de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic
Tram. 357-00133/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença d’Àngel de la Fuente More-
no, membre de l’Institut d’Anàlisi Econòmi-
ca - CSIC, davant la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 357-00134/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença d’Agustí Colom i Cabau, 
professor de teoria econòmica de la Univer-
sitat de Barcelona, davant la Comissió d’Es-
tudi d’un Nou Model de Finançament basat 
en el Concert Econòmic
Tram. 357-00105/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 8 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 23.09.2011.

Compareixença de José García-Montalvo, 
catedràtic d’economia de la Universitat Pom-
peu Fabra, amb relació a les propostes per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats les proposicions de llei de mesures en 
l’àmbit hipotecari, de mesures contra el so-
breendeutament personal i familiar i de pro-
tecció enfront de procediments d’execució 
que afecten l’habitatge habitual, i de modifi-
cació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
Tram. 357-00130/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 13, tinguda el 
22.09.2011 (DSPC-C 147).

Compareixença d’Antolín Sànchez Presedo 
davant la Comissió de Justícia per a infor-
mar sobre la proposta de directiva europea 
d’un marc regulador de les hipoteques i so-
bre les propostes i els informes formulats 
sobre aquesta qüestió
Tram. 357-00131/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Justícia en la sessió núm. 13, tinguda el 
22.09.2011 (DSPC-C 147).
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Compareixença de Guadalupe Souto Nieves, 
professora del Departament d’Economia Apli-
cada de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model 
de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00138/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença de Juergen Bernhard Don-
ges, catedràtic d’economia de la Universi-
tat de Colònia, davant la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic
Tram. 357-00139/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença de Carlos Aguirre Arana, con-
seller d’Economia i Finances del Govern Basc, 
davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model 
de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00140/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença de Nils Schmid, ministre 
d’Economia de Baden-Württemberg, davant 
la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Fi-
nançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00141/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença de Francisco Javier Los-
cos Fernández, professor del Departament 
d’Economia Aplicada de la Universitat Com-
plutense de Madrid, davant la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament 
basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00135/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença de Germà Bel i Queralt, 
catedràtic d’economia de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 357-00136/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).

Compareixença de Jesús Ruiz Huerta, cate-
dràtic d’hisenda pública de la Universitat Rei 
Joan Carles, de Fuenlabrada (Madrid), da-
vant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de 
Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00137/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 2, tinguda 
el 10.06.2011 (DSPC-C 96).
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4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 16

Convocada per al dia 29 de setembre de 2011

Convocatòria

D’acord amb els articles 63.2 i 3 i 134.1 del Reglament, 
us convoco a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

29 de setembre de 2011

16.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Debat general sobre la reforma de l’article 135 de la 
Constitució espanyola. Tram. 255-00002/09. Una cin-
quena part dels diputats, del Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Subgrup Parlamentari Ciutadans, Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència i 
Joan Laporta i Estruch, del Grup Mixt. Substanciació.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2011

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Sessió plenària núm. 17

Convocada per al dia 5 d’octubre de 2011

Convocatòria

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

5 d’octubre de 2011

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 5 d’octubre, a les 10.00 h.)

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de 
les comissions (art. 41.2 del Reglament).

3. Projecte de llei de modificació del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost. Tram. 200-00011/09. Govern de la Generalitat. 

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

Sol·licitud: Síndic de Greuges, de la Institució del Síndic 
de Greuges (reg. 15852).

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.09.2011.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió del Síndic de Greuges, del 26.09.2011 (DSPC-C 148).

Sessió informativa de la Comissió del Síndic 
de Greuges amb el síndic de greuges per a 
exposar els criteris que s’han de seguir da-
vant l’obstaculització de la tasca del Síndic 
de Greuges
Tram. 359-00010/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Síndic de Greuges, de la Institució del Síndic 
de Greuges (reg. 17877).

Comissió competent: Comissió del Síndic de Greuges.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 19.09.2011.

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 4 de la Comis-
sió del Síndic de Greuges, del 26.09.2011 (DSPC-C 148).
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17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el cànon de l’aigua i la situació de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. Tram. 302-00061/09. Salvador Milà i Solsona, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el futur de les polítiques socials. Tram. 302-00062/09. 
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la posada en funcionament del corredor ferroviari medi-
terrani. Tram. 302-00063/09. Joan Laporta i Estruch, del 
Grup Mixt. Debat i votació.

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2011

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx de la consellera d’En-
senyament al conseller de Cultura
Tram. 330-00016/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 20327 / Coneixement: 27.09.2011

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la 
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència de la consellera d’Ensenyament, del dia 
22 al 25 de setembre de 2011, s’encarregarà del despatx 
del seu Departament el conseller de Cultura.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 22 de setembre de 2011

N. de. R.: El Decret 393/2011, de 22 de setembre, d’encàr-
rec del despatx de la consellera d’Ensenyament al conse-
ller de Cultura, des del 22 al 25 de setembre de 2011, és 
publicat al DOGC 5971, de 26 de setembre de 2011. 

Debat de totalitat i, si escau, votació de les esmenes a la 
totalitat (text presentat: BOPC 125, 33.)

4. Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual. Tram. 200-00012/09. Govern de la 
Generalitat. Debat de totalitat i, si escau, votació de les 
esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 130, 20.)

5. Proposició de llei de modificació de l’article 5 del De-
cret llei 3/2010, de mesures urgents de contenció de la 
despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit 
públic, pel que fa a la determinació del tipus de grava-
men general de l’impost d’actes jurídics documentats. 
Tram. 202-00029/09. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat de totalitat i votació de les 
esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 44, 14.)

6. Proposició de llei de protecció civil de Catalunya. 
Tram. 202-00042/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text 
presentat: BOPC 57, 66.)

7. Procediment relatiu a l’Informe sobre el Compte ge-
neral de la Generalitat de Catalunya corresponent al 
2008. Tram. 257-00001/09. Comissió de la Sindicatura 
de Comptes. Debat i votació del dictamen de la Comissió 
(dictamen: BOPC 97, 26).

8. Interpel·lació al Govern sobre la política de turisme 
i la temporada turística de l’estiu del 2011. Tram. 300-
00074/09. Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Subs-
tanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis 
sanitaris públics. Tram. 300-00075/09. Grup Parlamen-
tari Socialista. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la política de salut. 
Tram. 300-00078/09. Eva García i Rodríguez, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan-
ciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les relacions i els com-
promisos institucionals amb els ajuntaments. Tram. 300-
00076/09. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la política social. 
Tram. 300-00077/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Subs-
tanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el futur de la indústria 
del cinema. Tram. 300-00079/09. Subgrup Parlamentari 
Ciutadans. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política cultural. Tram. 302-00058/09. Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la gestió del Departament d’Empresa i Ocupació. Tram. 
302-00059/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i vo-
tació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el futur de la inspecció de treball. Tram. 302-00060/09. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. De-
bat i votació.
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marcat per el canvi de legislatura i el procés d’aprovació 
dels pressupostos de la Generalitat per l’any 2011.

La proposta del Pla anual de cooperació al desenvolupa-
ment per al 2011 ha estat informada favorablement pel 
Consell de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió 
de Coordinació amb els Ens Locals i la Comissió Inter-
departamental de Cooperació al Desenvolupament.

Per tot això, a proposta del titular del Departament de la 
Presidència, el Govern

Acorda: 

1. Aprovar el Pla Anual de Cooperació al Desenvolu-
pament per al 2011, que s’adjunta com annex a aquest 
acord.

2. Disposar la publicació d’aquest acord al Diari Ofi cial 
de la Generalitat de Catalunya, tret del seu document 
annex «Pla anual de cooperació al desenvolupament per 
al 2011» que es podrà consultar a través de la pàgina web 
http: //www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatala-
na, en el Departament de la Presidència.

3. Disposar que es presenti aquest Pla al Parlament per-
què en tingui coneixement i el pugui debatre.

Barcelona, 20 de setembre de 2011

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Pla anual de cooperació al desenvolupament 
per al 2011 pot ésser consultat a l’Arxiu del Parlament.

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Pla anual de cooperació al desenvolupa-
ment per al 2011
Tram. 334-00031/09

Presentació
Govern de la Generalitat
Reg. 17936 / Coneixement i tramesa a 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat: 
Mesa del Parlament, 27.09.2011

A la Mesa del Parlament

Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya,

Certifico: Que en la sessió del Govern de la Generali-
tat de Catalunya celebrada el dia d’avui, s’ha pres, entre 
d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 

«A proposta del titular del departament de la Presidèn-
cia, s’aprova la proposta d’acord del Govern pel qual 
s’aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament 
per al 2011.» 

I perquè consti i als efectes oportuns, lliuro el present Cer-
tificat a Barcelona, el vint de setembre de dos mil onze.

Barcelona, 20 de setembre de 2011

Germà Gordó i Aubarell
Secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya

Acord GOV/135/2011, de 20 de setembre, 
pel qual s’aprova el Pla Anual de Cooperació 
al Desenvolupament per al 2011 

L’article 9 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de 
cooperació al desenvolupament, estableix que els plans 
anuals són l’instrument de l’activitat de l’Administració 
de la Generalitat en aquest àmbit i han de desenvolupar 
els objectius, les prioritats i els recursos establerts pel 
pla director.

D’acord amb aquest mateix precepte, la formulació del 
projecte correspon a la Direcció General de Cooperació 
al Desenvolupament, competent en matèria de coopera-
ció al desenvolupament. La formulació definitiva corres-
pon al conseller o consellera competent en matèria d’ac-
ció exterior que, amb les preceptives consultes prèvies, 
entre altres els agents de cooperació, en el marc del Con-
sell de Cooperació al Desenvolupament, l’ha d’elevar al 
Govern perquè deliberi i, si és procedent, l’aprovi.

Un cop aprovat, el pla anual ha d’ésser presentat al Par-
lament perquè en tingui coneixement i el pugui debatre.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 
2011 és el primer pla anual del nou cicle de planificació 
establert pel Pla Director 2011-2014, aprovat mitjançant 
Resolució 754/VII, de 22 de juliol de 2010, del Parla-
ment de Catalunya (DOGC número 5690, d’11.08..2010). 
El calendari d’elaboració d’aquest Pla Anual ha estat 

http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana
http://www20.gencat.cat/portal/site/cooperaciocatalana
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4.70.10. ALTRES COMUNICACIONS

Informe del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya sobre l’observança del pluralisme po-
lític en la televisió i la ràdio corresponent al 
juny del 2011
Tram. 337-00013/09

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 17988 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: 
Mesa del Parlament, 27.09.2011

A la presidenta del Parlament

Respectada presidenta,

Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança 
del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes de 
juny de 2011 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Ben cordialment,

Ramon Font Bové

Barcelona, 21 de setembre de 2011

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 4460/2011, in-
terposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra determinats articles de la Llei 
35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès 
a l’Aran
Tram. 381-00002/09
Reg. 20159 / Provisió del president 
del TC del 13.09.2011

Coneixement

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.09.2011.

Acord de compareixença del Parlament

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 27.09.2011.
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	Tram. 202-00066/09
	Presentació





	3.10.	Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.20.	Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
	Procediment per a ratificar la designació del director adjunt o directora adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya
	Tram. 284-00007/09
	Assignació de la Comissió per a tenir les compareixences




	3.10.25.	Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre les obres d’ampliació i de reforma de l’Escola Teresa Godes i Domènech, del Montmell (Baix Penedès)
	Tram. 250-00550/09
	Esmenes presentades
	Proposta de resolució sobre el manteniment del servei de mediació intercultural a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, de Lleida (Segrià)
	Tram. 250-00559/09
	Esmenes presentades


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


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


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


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


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


	Proposta de resolució sobre la publicació del text legal vigent de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
	Tram. 250-00616/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’accés als llocs de treball de l’escala de suport del Cos de Mossos d’Esquadra i del Cos Superior d’Administració
	Tram. 250-00617/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el suport a les tasques de recuperació de la Maternitat d’Elna (Rosselló)
	Tram. 250-00618/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la reobertura del servei nocturn del CAP Hospitalet de l’Infant el 2011
	Tram. 250-00619/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’àrea de peatge de Figueres Sud de l’autopista AP-7
	Tram. 250-00620/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre els abocaments de residus a la urbanització Les Palmeres, de Canyelles (Garraf), en terrenys destinats a equipaments
	Tram. 250-00621/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre les activitats militars al parc de Collserola, a Barcelona
	Tram. 250-00622/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la legislació aplicable per les companyies asseguradores de conreus i sobre les mesures per a compensar els pagesos per les pèrdues degudes a fenòmens atmosfèrics
	Tram. 250-00623/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis d’atenció continuada als centres d’atenció primària de Ripoll - Sant Joan de les Abadesses i de Camprodon (Ripollès)
	Tram. 250-00624/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la creació de places residencials i de centres de dia per a la gent gran a Reus (Baix Camp)
	Tram. 250-00625/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la petició al Govern de l’Estat d’activar els tràmits per al reconeixement de l’«Himne de les Nacions Unides», de Pau Casals, com a himne oficial de l’organització
	Tram. 250-00626/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la conservació de la vila romana de la Sagrera, a Barcelona
	Tram. 250-00627/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 35/IX, sobre l’execució de les obres de la línia 9 del metro
	Tram. 250-00628/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis nocturns d’urgència dels centres d’atenció primària de Lloret de Mar (Selva)
	Tram. 250-00629/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el transport escolar del Montsià
	Tram. 250-00630/09
	Presentació


	Proposta de resolució de suport a la independència d’Escòcia
	Tram. 250-00631/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el coeficient reductor del cànon de l’aigua de la conca de l’Ebre per al 2012
	Tram. 250-00632/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’increment de la velocitat al tram entre Manresa i Berga de la carretera C-16
	Tram. 250-00633/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la substitució dels rètols de carretera que reprodueixen de manera incorrecta el nom de Vilafranca del Penedès
	Tram. 250-00634/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el canvi d’usos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sant Quintí de Mediona
	Tram. 250-00635/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla de treball d’avaluació i planificació de la Unitat de Mitjans Aeris dels Mossos d’Esquadra
	Tram. 250-00636/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el sistema d’avaluació dels alumnes de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
	Tram. 250-00637/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat dels usuaris del transport públic i sobre l’impuls de mesures per a fer més efectiu el procediment sancionador
	Tram. 250-00638/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la regulació de les infraccions i les sancions relatives a l’ús de les platges
	Tram. 250-00639/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la regulació de les infraccions i les sancions relatives a l’ús de les estacions d’esquí
	Tram. 250-00640/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’actualització del II Pla general de formació professional
	Tram. 250-00641/09
	Presentació





	3.10.30.	Debats generals
	Debat general sobre la reforma de l’article 135 de la Constitució espanyola
	Tram. 255-00002/09
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
	Debat sobre l’orientació política general del Govern
	Tram. 255-00003/09
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris
	Propostes transaccionals presentades pels grups parlamentaris





	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre la política de turisme i la temporada turística de l’estiu del 2011
	Tram. 300-00074/09
	Presentació
	Interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis sanitaris públics
	Tram. 300-00075/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les relacions i els compromisos institucionals amb els ajuntaments
	Tram. 300-00076/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la política social
	Tram. 300-00077/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la política de salut
	Tram. 300-00078/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre el futur de la indústria del cinema
	Tram. 300-00079/09
	Presentació





	3.10.65.	Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l’àmbit hipotecari
	Tram. 270-00001/09
	Ponència per a elaborar la Proposta
	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
	Tram. 270-00002/09
	Ponència per a elaborar la Proposta


	Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d’enjudiciament civil
	Tram. 270-00004/09
	Ponència per a elaborar la Proposta





	3.30.	Altres tramitacions
	3.30.06.	Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2011, referent a l’Entitat Metropolitana del Transport
	Tram. 258-00013/09
	Sol·licitud de presentació de l’informe





	4.	Informació
	4.40.	Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
	Renúncia de la condició de membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Comunicació


	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
	Tram. 410-00001/09
	Substitució temporal de membres

	Composició de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
	Tram. 410-00008/09
	Substitució de diputats





	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 10/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2010, referent a la Cambra de Comerç de Lleida, corresponent al 2007
	Tram. 290-00003/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 11/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 8/2010, relatiu al Fons social europeu, corresponent al període 1990-2001
	Tram. 290-00004/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 12/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 12/2010, relatiu als ajuts atorgats pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, corresponent al 2006
	Tram. 290-00005/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 31/IX, sobre la reconsideració de l’autorització i els ajuts al projecte del circuit internacional de kàrting de Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
	Tram. 290-00024/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes


	Control del compliment de la Resolució 37/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 22/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa, corresponent al 2007
	Tram. 290-00030/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 43/IX, sobre la continuïtat de la tasca de l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya
	Tram. 290-00036/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 44/IX, sobre les mesures previstes per a evitar la reproducció del caragol poma al delta de l’Ebre
	Tram. 290-00037/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució





	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 2/IX, sobre el sector agroalimentari
	Tram. 390-00002/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció
	Control del compliment de la Moció 14/IX, sobre el present i el futur de l’energia nuclear a Catalunya
	Tram. 390-00014/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 28/IX, sobre les polítiques d’habitatge
	Tram. 390-00028/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre els canvis en les ordres judicials de desnonament
	Tram. 354-00053/09
	Rebuig de la sol·licitud

	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la retallada del 5% per a les retribucions dels lletrats que presten l’assistència jurídica gratuïta
	Tram. 354-00063/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la reducció de la retribució dels advocats del torn d’ofici
	Tram. 354-00065/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre les mesures per a donar compliment a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a les sentències del Trib
	Tram. 354-00066/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre les accions i les mesures relatives al deteriorament de la situació econòmica des de l’agost del 2011
	Tram. 354-00068/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el calendari i les previsions d’execució de la línia 9 del metro
	Tram. 354-00070/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’execució i el finançament de les principals obres d’infraestructures
	Tram. 354-00071/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 2011-2012
	Tram. 354-00074/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre els objectius i el compliment del seu pla de govern
	Tram. 354-00075/09
	Sol·licitud i tramitació





	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença d’Antolín Sànchez Presedo davant la Comissió de Justícia perquè informi sobre la proposta de directiva europea d’un marc regulador de les hipoteques i sobre les propostes i els informes formulats al respecte
	Tram. 356-00150/09
	Acord sobre la sol·licitud
	Sol·licitud de compareixença del Síndic de Greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges perquè informi sobre les actuacions d’ofici 3148/2011 i 4116/2011, relatives als incidents del 27 de maig a la plaça de Catalunya de Barcelona i del 15 de juny al 
	Tram. 356-00151/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del president de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui les seves propostes
	Tram. 356-00155/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Cercle d’Economia amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari, de mesures contra el sobreendeutament persona
	Tram. 356-00158/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del degà del Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari, de mesures contra el so
	Tram. 356-00159/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Coronas Guinart, advocat, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari, de mesures contra el sobreendeutament personal
	Tram. 356-00160/09
	Retirada de la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de José García-Montalvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari, de mesur
	Tram. 356-00161/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presenti l’estudi «Universitat i Treball a Catalunya 2011 - Estudi de la inserció 
	Tram. 356-00182/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer davant la Comissió de Salut perquè presentin les tasques acomplertes i expliquin els projectes de futur
	Tram. 356-00186/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ramon Terrassa i Cusí, secretari de Família, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les actuacions de la secretaria amb relació al Col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i Bisexual
	Tram. 356-00190/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Observatori contra l’Homofòbia del Front d’Alliberament Gai de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presentin la Memòria Antidiscriminatòria 2009-2010
	Tram. 356-00193/09
	Sol·licitud





	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els resultats de l’Informe economicofinancer d’anàlisi de l’estat de les finances de la Generalitat
	Tram. 355-00049/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió
	Sessió informativa de la comissió corresponent amb la consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2011
	Tram. 355-00050/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la reducció de la retribució dels lletrats que presten l’assistència jurídica gratuïta
	Tram. 355-00051/09
	Acord de tenir la sessió informativa





	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença d’una representació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears davant la Comissió de Salut per a donar a conèixer la institució i els seus objectius
	Tram. 357-00056/09
	Substanciació
	Compareixença d’una representació de la Societat Catalana de Dret Sanitari davant la Comissió de Salut per a donar a conèixer la institució i els seus objectius
	Tram. 357-00057/09
	Substanciació


	Compareixença de Xavier Cuadras Morató, professor titular del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00097/09
	Substanciació


	Compareixença de Núria Bosch Roca, catedràtica 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. 357-00098/09
	Substanciació


	Compareixença de Guillem López i Casasnovas, catedràtic d’economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00099/09
	Substanciació


	Compareixença de Santiago Lago Peñas, catedràtic d’economia aplicada de la Universitat de Vigo, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00100/09
	Substanciació


	Compareixença de Modest Guinjoan, professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00101/09
	Decaïment


	Compareixença d’Agustí Colom i Cabau, professor de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00105/09
	Substanciació


	Compareixença de José García-Montalvo, catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a les propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats les proposicions de llei de mesures en l’àmbit hipotecari, de mesures contra el so
	Tram. 357-00130/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Antolín Sànchez Presedo davant la Comissió de Justícia per a informar sobre la proposta de directiva europea d’un marc regulador de les hipoteques i sobre les propostes i els informes formulats sobre aquesta qüestió
	Tram. 357-00131/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença del Síndic de Greuges davant la Comissió del Síndic de Greuges per a informar sobre les actuacions d’ofici 3148/2011 i 4116/2011, relatives als incidents del 27 de maig a la plaça de Catalunya de Barcelona i del 15 de juny al Parlament de Ca
	Tram. 357-00132/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació


	Compareixença de Joan Ramon Rovira Homs, cap del Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00133/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’Àngel de la Fuente Moreno, membre de l’Institut d’Anàlisi Econòmica - CSIC, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00134/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Francisco Javier Loscos Fernández, professor del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00135/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Germà Bel i Queralt, catedràtic d’economia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00136/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Jesús Ruiz Huerta, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat Rei Joan Carles, de Fuenlabrada (Madrid), davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00137/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Guadalupe Souto Nieves, professora del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00138/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Juergen Bernhard Donges, catedràtic d’economia de la Universitat de Colònia, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00139/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Carlos Aguirre Arana, conseller d’Economia i Finances del Govern Basc, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00140/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Nils Schmid, ministre d’Economia de Baden-Württemberg, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00141/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	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
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