
3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2009, 
del 22 de juliol, dels centres de culte
Tram. 200-00014/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei «Salvem l’escola en català»
Tram. 202-00065/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

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
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

Proposició de llei de modificació de l’escala auto-
nòmica aplicable a la base general de l’impost sobre la ren-
da de les persones físiques
Tram. 202-00067/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

Proposició de llei de creació de l’impost sobre els 
dipòsits de clients a les entitats de crèdit
Tram. 202-00068/09
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 7

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la conservació de la 
vila romana de la Sagrera, a Barcelona
Tram. 250-00627/09
Rectificació del text presentat (BOPC 143) p. 7

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
Tramesa a la Comissió p. 8
Termini de presentació d’esmenes p. 8

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
Tramesa a la Comissió p. 8
Termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució sobre el transport escolar 
del Montsià
Tram. 250-00630/09
Tramesa a la Comissió p. 8
Termini de presentació d’esmenes p. 8

Proposta de resolució de suport a la independència 
d’Escòcia
Tram. 250-00631/09
Tramesa a la Comissió p. 8
Termini de presentació d’esmenes p. 8

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
Tramesa a la Comissió p. 9
Termini de presentació d’esmenes p. 9

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
Tramesa a la Comissió p. 9
Termini de presentació d’esmenes p. 9

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
Tramesa a la Comissió p. 9
Termini de presentació d’esmenes p. 9

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
Tramesa a la Comissió p. 9
Termini de presentació d’esmenes p. 9

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
Tramesa a la Comissió p. 9
Termini de presentació d’esmenes p. 9

Proposta de resolució sobre el sistema d’avaluació 
dels alumnes de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Tram. 250-00637/09
Tramesa a la Comissió p. 10
Termini de presentació d’esmenes p. 10

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
Tramesa a la Comissió p. 10
Termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre la regulació de les in-
fraccions i les sancions relatives a l’ús de les platges
Tram. 250-00639/09
Tramesa a la Comissió p. 10
Termini de presentació d’esmenes p. 10

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
Tramesa a la Comissió p. 10
Termini de presentació d’esmenes p. 10
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Proposta de resolució sobre les mesures per a 
la reducció de les llistes d’espera per a les intervencions 
cardio vasculars i de neoplàsies
Tram. 250-00653/09
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre el manteniment de les 
competències dels governs territorials de salut i dels con-
sells de salut
Tram. 250-00654/09
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre les mesures per a ga-
rantir la continuïtat del Memorial Democràtic de Catalunya
Tram. 250-00655/09
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre el finiment de les obres 
per a l’accés en tren a la nova terminal 1 de l’aeroport de 
Barcelona abans del març del 2012
Tram. 250-00656/09
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’escola d’Almenar i la inclusió del projecte en els pressu-
postos del 2012
Tram. 250-00657/09
Presentació p. 14

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla de 
mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari 
públic
Tram. 250-00658/09
Presentació p. 14

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una con-
vocatòria de subvencions per a entitats amb projectes de 
lluita contra la pobresa
Tram. 250-00659/09
Presentació p. 15

Proposta de resolució sobre l’entrada d’inspectors 
de la Generalitat a les centrals nuclears catalanes
Tram. 250-00660/09
Presentació p. 15

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
control del peatge de les Fonts i la bonificació de l’import del 
peatge als usuaris de Terrassa nord, Matadepera i Rellinars
Tram. 250-00661/09
Presentació p. 18

Proposta de resolució sobre la destinació dels 
recursos destinats pel sector públic als lots de Nadal a la 
contractació de personal per als serveis socials, educatius 
i sanitaris
Tram. 250-00662/09
Presentació p. 19

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’atenció continuada al CAP Lloret-Centre, de Lloret de Mar, i 
sobre la reinstauració del servei de transport sanitari urgent
Tram. 250-00663/09
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’escola L’Olivar, de Castellnou de Bages, i sobre la 
inclusió del projecte en els pressupostos de la Generalitat 
per al 2012
Tram. 250-00664/09
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre les mesures per a evi-
tar nous transvasaments de l’Ebre i modificacions en el pro-
jecte del canal de regadiu Xerta-Sénia
Tram. 250-00665/09
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre l’homogeneïtzació de 
les tarifes de subministrament d’aigua en alta i l’equiparació 
dels tributs de l’aigua del Camp de Tarragona
Tram. 250-00666/09
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre l’actualització del II Pla 
general de formació professional
Tram. 250-00641/09
Tramesa a la Comissió p. 10
Termini de presentació d’esmenes p. 10

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències del CAP Gavà 1 i la reobertura del centre 
de salut de Gavà Mar
Tram. 250-00642/09
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre el rebuig de la deci-
sió del Govern de l’Estat de recórrer la Llei 35/2010, de l’1 
d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran
Tram. 250-00643/09
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP 
Ernest Lluch de Viladecavalls i sobre el manteniment dels 
serveis sanitaris el 2012
Tram. 250-00644/09
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre la posada en funcio-
nament de la línia 9 del metro entre l’estació de Collblanc, 
a l’Hospitalet de Llobregat, i l’estació de la terminal entre 
pistes de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00645/09
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei nocturn de transport de viatgers per carretera entre 
Sant Sadurní d’Anoia i Vila franca del Penedès
Tram. 250-00646/09
Tramesa a la Comissió p. 11
Termini de presentació d’esmenes p. 11

Proposta de resolució sobre l’ampliació del recor-
regut de la línia de transport nocturn entre Barcelona, Sant 
Sadurní d’Anoia i Vila franca del Penedès i la incorporació 
d’una parada a Gelida
Tram. 250-00647/09
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre les mesures per a re-
duir la sinistralitat de la carretera C-58 a Vacarisses
Tram. 250-00648/09
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre l’assignació de trans-
port escolar gratuït als alumnes que es traslladen al centre 
educatiu des d’un altre municipi o des d’un nucli urbà allu-
nyat
Tram. 250-00649/09
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la reobertura dels con-
sultoris mèdics i l’ampliació de l’atenció mèdica i sanitària a 
Avinyonet del Penedès
Tram. 250-00650/09
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la publicació del Pla de 
reordenació dels serveis sanitaris
Tram. 250-00651/09
Tramesa a la Comissió p. 12
Termini de presentació d’esmenes p. 12

Proposta de resolució sobre la retirada i la reedició 
dels díptics informatius sobre els serveis sanitaris distribuïts 
a la comarca de la Selva
Tram. 250-00652/09
Tramesa a la Comissió p. 13
Termini de presentació d’esmenes p. 13
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Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions 
del Departament d’Ensenyament
Tram. 300-00084/09
Presentació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a 
afavorir l’èxit educatiu dels alumnes d’educació infantil i pri-
mària
Tram. 300-00085/09
Presentació p. 29

Interpel·lació al Govern sobre el capteniment del 
Departament de Benestar Social i Família amb relació a la 
renda mínima d’inserció
Tram. 300-00086/09
Presentació p. 29

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 
17/2011, referent al compliment de l’article 35 de la Llei de 
pressupostos de la Generalitat per al 2010
Tram. 256-00017/09
Anul·lació de l’acord del coneixement de l’Informe p. 29

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
Anul·lació de l’acord del coneixement de l’Informe p. 30

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Per-
sones
Tram. 411-00001/09
Substitució de diputats p. 30

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/09
Designació especialistes, tècnics o membres d’entitats 
ciutadanes p. 30

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 40/IX, sobre 
la substitució de la central tèrmica de Cubelles (Garraf) per 
una de cicle combinat i sobre el canvi d’emplaçament de la 
central
Tram. 290-00033/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 31

Control del compliment de la Resolució 41/IX, sobre 
la promoció del turisme de creuer més enllà de Barcelona
Tram. 290-00034/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 31

Control del compliment de la Resolució 94/IX, sobre 
el projecte de construcció del segon centre d’atenció primà-
ria a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 290-00086/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 32

Control del compliment de la Resolució 96/IX, sobre el 
projecte de construcció del nou Hospital Universitari Doctor 
Josep Trueta, a Girona
Tram. 290-00088/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 32

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
disposició addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla hi-
drològic nacional, i l’aprovació del Pla integral de protecció 
del Delta de l’Ebre
Tram. 250-00667/09
Presentació p. 22

Proposta de resolució sobre el rebuig a qualsevol 
transvasament de l’Ebre i la presentació del Pla hidrològic 
de la conca de l’Ebre
Tram. 250-00668/09
Presentació p. 23

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
4/2011, referent a la Fundació Centre de Documentació Polí-
tica, corresponent al 2009; a l’Informe de fiscalització 5/2011, 
referent a Televisió de Catalunya, SA, corresponent al 2007, 
2008 i 2009; a l’Informe de fiscalització 12/2011, referent a 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, correspo-
nent als anys 2007, 2008 i 2009; a l’Informe de fiscalització 
13/2011, referent al Grup Corporació Catalana de Mitjans 
Audio visuals, corresponent als anys 2007, 2008 i 2009
Tram. 256-00007/09, 256-00008/09, 256-00014/09  
i 256-00015/09
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 23

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 27

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 27

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 27

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política de salut
Tram. 302-00066/09
Correcció d’errades de publicació (BOPC 155) p. 27

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire a 
l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 300-00080/09
Presentació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències 
econòmiques de l’espoliació fiscal que pateix Catalunya
Tram. 300-00081/09
Presentació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre les mesures que pre-
veu incorporar als pressupostos del 2012 per a fomentar la 
recuperació econòmica
Tram. 300-00082/09
Presentació p. 28

Interpel·lació al Govern sobre la política de segure-
tat del Departament d’Interior
Tram. 300-00083/09
Presentació p. 28
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre l’expedient de regula-
ció d’ocupació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona
Tram. 354-00073/09
Sol·licitud i tramitació p. 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre els canvis en el des-
plegament territorial dels dispositius del Servei d’Emergèn-
cies Mèdiques
Tram. 354-00076/09
Sol·licitud i tramitació p. 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Salut amb el conseller de Salut sobre la gestió de les llistes 
d’espera
Tram. 354-00077/09
Sol·licitud i tramitació p. 37

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els processos 
oberts amb relació als incidents del Parlament del 15 de 
juny de 2011 i sobre els incidents de la Ciutat de la Justícia 
de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat del 6 d’octubre de 
2011
Tram. 354-00082/09
Sol·licitud i tramitació p. 37

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Juli Carbó i Mulet, 
representant de l’entitat Diàleg Catalunya-Polònia, davant 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, perquè 
informi sobre els objectius i els continguts del cicle «Diàleg 
Catalunya-Polskia», que tindrà lloc entre el 25 de setembre i 
el 22 d’octubre de 2011
Tram. 356-00162/09
Acord sobre la sol·licitud p. 37

Sol·licitud de compareixença del president de la 
junta directiva de la Federació Internacional d’Entitats Ca-
talanes davant la Comissió d’Acció Exterior i Unió Europea 
perquè informi sobre les activitats de les comunitats cata-
lanes a l’exterior
Tram. 356-00163/09
Acord sobre la sol·licitud p. 37

Sol·licitud de compareixença de Senén Florensa i 
Palau, secretari d’Afers Exteriors, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea perquè expliqui la política del 
Govern en matèria de casals catalans
Tram. 356-00201/09
Acord sobre la sol·licitud p. 38

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Suari, 
directora de l’Agència Catalana de la Joventut, davant la Co-
missió de les Polítiques de Joventut perquè informi sobre les 
actuacions i els programes de l’Agència
Tram. 356-00206/09
Sol·licitud p. 38

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Independent de Joves Empresaris davant la Co-
missió de les Polítiques de Joventut perquè informin sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar-la
Tram. 356-00207/09
Sol·licitud p. 38

Sol·licitud de compareixença de representants 
d’Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Ca-
talunya davant la Comissió de les Polítiques de Joventut 
perquè informin sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a 
fomentar-la
Tram. 356-00208/09
Sol·licitud p. 38

Sol·licitud de compareixença de representants 
d’Acció Jove - Joves de Comissions Obreres davant la Co-
missió de les Polítiques de Joventut perquè informin sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar-la
Tram. 356-00209/09
Sol·licitud p. 38

Control del compliment de la Resolució 98/IX,  
sobre el projecte executiu i l’inici de les obres del nou Hospi-
tal Universitari Doctor Josep Trueta, a Girona, i sobre el seu 
lideratge com a campus de salut
Tram. 290-00090/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 33

Control del compliment de la Resolució 99/IX, sobre 
el projecte executiu del nou Hospital Verge de la Cinta, de 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 290-00091/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 33

Control del compliment de la Resolució 100/IX, sobre 
la construcció d’un hospital regional a Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 290-00092/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 34

Control del compliment de la Resolució 101/IX, sobre 
la construcció del nou hospital públic de les Terres de l’Ebre
Tram. 290-00093/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 34

Control del compliment de la Resolució 105/IX, so-
bre la realització de les obres d’ampliació de l’Hospital de 
Viladecans
Tram. 290-00096/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 34

Control del compliment de la Resolució 106/IX, sobre la 
construcció del nou Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí (Vallès 
Occidental)
Tram. 290-00097/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 35

Control del compliment de la Resolució 109/IX, sobre 
l’elaboració del projecte executiu de l’Hospital de Vilanova i 
la Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de l’Hospital Residèn-
cia Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf), en centre 
sociosanitari de referència
Tram. 290-00100/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 35

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 22/IX, sobre 
mesures d’estímul econòmic, de creació d’ocupació i de 
suport per a emprenedors i autònoms
Tram. 390-00022/09
Sol·licitud de pròrroga p. 36
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 36

Control del compliment de la Moció 40/IX, sobre la 
política cultural
Tram. 390-00040/09
Designació de la Comissió competent p. 36

Control del compliment de la Moció 41/IX, sobre la 
convocatòria dels agents econòmics i socials per a prendre 
mesures urgents contra l’atur
Tram. 390-00041/09
Designació de la Comissió competent p. 36

Control del compliment de la Moció 42/IX, sobre el 
futur de la inspecció de treball
Tram. 390-00042/09
Designació de la Comissió competent p. 36

Control del compliment de la Moció 43/IX, sobre el 
futur de les polítiques socials
Tram. 390-00043/09
Designació de la Comissió competent p. 36

Control del compliment de la Moció 44/IX, sobre la 
posada en funcionament del corredor ferroviari mediterrani
Tram. 390-00044/09
Designació de la Comissió competent p. 36
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del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00114/09
Substanciació p. 40

Compareixença de representants dels sindicats 
més representatius al Comitè de Seguiment de la Renda 
Mínima d’Inserció davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració per a informar sobre les conseqüències de 
l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció 
l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de 
desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 357-00115/09
Substanciació p. 40

Compareixença de representants de les organit-
zacions empresarials més representatives al Comitè de Se-
guiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda 
mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, 
del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00116/09
Substanciació p. 40

Compareixença de representants del Col·legi Oficial 
de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Cata-
lunya al Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a 
informar sobre les conseqüències de l’incompliment del pa-
gament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre 
el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la 
Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00117/09
Substanciació p. 40

Compareixença de representants del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya al Comi-
tè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el De-
cret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00118/09
Substanciació p. 41

Compareixença de representants de la Confedera-
ció d’Associacions de Veïns de Catalunya i de la Federació 
d’Associacions de Veïns i Habitatges Socials de Catalunya al 
Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el De-
cret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00119/09
Substanciació p. 41

Compareixença d’una representació de la Taula del 
Tercer Sector Social davant la Comissió de Benestar, Famí-
lia i Immigració per a informar sobre les conseqüències de 
l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inserció 
l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de 
desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 357-00120/09
Substanciació p. 41

Compareixença de Xavier Orteu, representant de 
les Entitats Catalanes d’Acció Social, davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda 
mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, 
del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00121/09
Substanciació p. 41

Compareixença de representants d’Arrels Fundació 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a 
informar sobre les conseqüències de l’incompliment del pa-
gament de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre 

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

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre el Pla de seguretat i atenció a les 
víctimes de violència masclista i domèstica
Tram. 355-00041/09
Substanciació p. 38

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre el Pla de seguretat i atenció a les 
víctimes de violència masclista i domèstica
Tram. 355-00048/09
Substanciació p. 39

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
Substanciació p. 39

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Co-
neixement sobre el compliment de la Resolució 275/IX, so-
bre l’orientació política general del Govern, amb relació a 
la presentació dels pressupostos per al 2012 abans del 10 
d’octubre de 2011
Tram. 355-00053/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 39

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

Compareixença d’Albert Castellanos Maduell, pro-
fessor associat a l’Àrea d’Economia Aplicada del Depar-
tament 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. 357-00102/09
Substanciació p. 39

Compareixença d’Antoni Zabalza Martí, catedràtic 
de teoria econòmica de la Universitat de València, davant la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en 
el Concert Econòmic
Tram. 357-00104/09
Substanciació p. 39

Compareixença de representants del Comitè de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda 
mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, 
del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00111/09
Substanciació p. 39

Compareixença d’una representació de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya davant la Comissió de Benes-
tar, Família i Immigració per a informar sobre les conseqüèn-
cies de l’incompliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 
d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, 
de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00112/09
Substanciació p. 40

Compareixença d’una representació de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda 
mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, 
del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00113/09
Substanciació p. 40

Compareixença de representants de les entitats 
d’iniciativa social col·laboradores del programa al Comitè de 
Seguiment de la Renda Mínima d’Inserció davant la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del pagament de la renda 
mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, 
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Compareixença del president de la junta directiva 
de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes davant 
la Comissió d’Acció Exterior i Unió Europea per a informar 
sobre les activitats de les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 357-00143/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 42

Compareixença de Senén Florensa i Palau, secre-
tari d’Afers Exteriors, davant la Comissió d’Acció Exterior i 
de la Unió Europea per a explicar la política del Govern en 
matèria de casals catalans
Tram. 357-00144/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 42

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 18
Convocada per al dia 19 d’octubre de 2011 p. 43

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

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

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern
Tram. 330-00017/09
Presentació p. 44

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

Informe sobre la situació en data del 30 de juny de 
2011 dels avals d’operacions amb venciment posterior a l’1 
de gener de 2011
Tram. 334-00036/09
Presentació p. 44

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 juliol del 2011
Tram. 337-00014/09
Presentació p. 44

el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la 
Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00122/09
Substanciació p. 41

Compareixença d’Enric Morist, coordinador de la 
Creu Roja de Catalunya, davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre les conseqüències 
de l’incompliment del pagament de la renda mínima d’inser-
ció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la ren-
da mínima d’inserció
Tram. 357-00123/09
Substanciació p. 41

Compareixença de representants de Càritas davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar 
sobre les conseqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el De-
cret 384/2011, del 30 d’agost, de desplegament de la Llei 
10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00124/09
Substanciació p. 42

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
Substanciació p. 42

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
Substanciació p. 42

Compareixença de Francisco Javier Loscos 
Fernández, professor del Departament d’Economia Apli-
cada 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
Substanciació p. 42

Compareixença de Juli Carbó i Mulet, representant 
de l’entitat Diàleg Catalunya-Polònia, davant la Comissió 
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, per a informar sobre 
els objectius i els continguts del cicle «Diàleg Catalunya-
Polskia», que tindrà lloc entre el 25 de setembre i el 22 d’oc-
tubre de 2011
Tram. 357-00142/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 42
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3.01.01. TRAMITACIONS EN CURS 7

Proposició de llei de modificació de l’escala 
autonòmica aplicable a la base general de 
l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques
Tram. 202-00067/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 18.10.2011 al 31.10.2011).

Finiment del termini: 02.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposició de llei de creació de l’impost so-
bre els dipòsits de clients a les entitats de 
crèdit
Tram. 202-00068/09

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 18.10.2011 al 31.10.2011).

Finiment del termini: 02.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la conservació 
de la vila romana de la Sagrera, a Barcelona
Tram. 250-00627/09

Rectificació del text presentat (BOPC 143)
Reg. 20625 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana i Oriol Amorós i March, dipu-
tat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, comuniquen a la Mesa del Parlament que han 
advertit l’errada següent en Proposta de Resolució sobre 
la conservació de la vila romana de la Sagrera, a Bar-
celona. (tram. 250-00627/09), presentada 19/09/2011, 
assignada a la Comissió d’Afers Institucionals, amb nú-
mero de registre 17856.

On diu:

«1. Constituir una comissió de seguiment dels treballs 
que s’efectuïn a la Vila Romana de La Sagrera que compti  

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 18.10.2011 al 31.10.2011).

Finiment del termini: 02.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

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

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 18.10.2011 al 31.10.2011).

Finiment del termini: 02.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

Termini de presentació d’esmenes a la tota-
litat

Termini: 10 dies hàbils (del 18.10.2011 al 31.10.2011).

Finiment del termini: 02.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.
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3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 8

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

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 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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.»

Ha de dir:

«1. Constituir una comissió de seguiment dels treballs 
que s’efectuïn a la Vila Romana de La Sagrera que comp-
ti amb la participació d’aquelles entitats que puguin re-
presentar la veu dels veïns i els sectors interessats en l’es-
tudi i conservació del patrimoni cultural.»

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011

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

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.
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3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 9

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.
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3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 10

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament 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 
de l’aeroport de Barcelona
Tram. 250-00645/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei nocturn de transport de viatgers 
per carretera entre Sant Sadurní d’Anoia i 
Vila franca del Penedès
Tram. 250-00646/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències del CAP Gavà 1 i la 
reobertura del centre de salut de Gavà Mar
Tram. 250-00642/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre el rebuig de  
la decisió del Govern de l’Estat de recórrer la  
Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, 
aranès a l’Aran
Tram. 250-00643/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre la reobertura 
del CAP Ernest Lluch de Viladecavalls i so-
bre el manteniment dels serveis sanitaris 
el 2012
Tram. 250-00644/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre la reobertu-
ra dels consultoris mèdics i l’ampliació de 
l’atenció mèdica i sanitària a Avinyonet del 
Penedès
Tram. 250-00650/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre la publicació 
del Pla de reordenació dels serveis sanitaris
Tram. 250-00651/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
recorregut de la línia de transport nocturn 
entre Barcelona, Sant Sadurní d’Anoia i Vila-
franca del Penedès i la incorporació d’una 
parada a Gelida
Tram. 250-00647/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a reduir la sinistralitat de la carretera 
C-58 a Vacarisses
Tram. 250-00648/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre l’assignació de 
transport escolar gratuït als alumnes que es 
traslladen al centre educatiu des d’un altre 
municipi o des d’un nucli urbà allunyat
Tram. 250-00649/09

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a garantir la continuïtat del Memorial 
Democràtic de Catalunya
Tram. 250-00655/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre el finiment de 
les obres per a l’accés en tren a la nova ter-
minal 1 de l’aeroport de Barcelona abans 
del març del 2012
Tram. 250-00656/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre la retirada i la 
reedició dels díptics informatius sobre els 
serveis sanitaris distribuïts a la comarca de 
la Selva
Tram. 250-00652/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a la reducció de les llistes d’espera per 
a les intervencions cardiovasculars i de ne-
oplàsies
Tram. 250-00653/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2011 al 26.10.2011).

Finiment del termini: 27.10.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2011.

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment de les competències dels governs ter-
ritorials de salut i dels consells de salut
Tram. 250-00654/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011.
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Proposta de resolució sobre la suspensió 
del Pla de mesures urgents per a la sosteni-
bilitat del sistema sanitari públic
Tram. 250-00658/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20610 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, di-
putada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

En aquests primers mesos de legislatura el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya ha presentat un 
Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del siste-
ma sanitari públic i ha encarregat als centres hospitala-
ris plans de xoc, amb l’objectiu de reduir la despesa en 
més d’un 10% dels recursos pressupostaris i financers. 
Aquestes mesures han vingut acompanyades d’un allau 
d’anuncis de retallades que afecten les prestacions, amb 
tancament de quiròfans, plantes senceres i llits dels cen-
tres hospitalaris. Aquestes retallades, moltes de les quals 
ja s’estan aplicant, provocaran l’increment de les llistes 
d’espera i la reducció del personal sanitari, perjudicant el 
dret de la ciutadania a una assistència de qualitat.

En el cas de Sabadell, les reduccions pressupostàries pro-
voquen el tancament del CAP Ca n’Oriac com a centre 
d’Urgències, i el tancament de la major part de CAPs de 
la ciutat dissabte, i també durant el mes d’agost el tanca-
ment dels CAP Lepant, Sud-Campoamor i el Consultori 
de Poblenou. Aquest fet suposarà desplaçaments extres 
pels usuaris de Sabadell i comarca, ja que també s’han 
tancat alguns centres d’urgències a diferents poblacions. 
Aquests tancaments s’afegeixen al dèficit de qualitat en 
l’atenció primària a la zona sanitària de Sabadell i al in-
compliment de les actuacions previstes en el Pla de Xoc 
2005-2006.

Aquestes mesures, augmenten la pressió als professionals 
dels centres oberts que han de suportat una major càrrega 
de pacients a atendre. I pels usuaris suposa un augment 
del temps d’espera i un retall important en els seus drets 
i accessibilitat als serveis sanitaris, amb les greus conse-
qüències que això pot comportar, en una zona amb forta 
densitat de població i un gran nombre de gent gran.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Que deixi en suspens l’aplicació del Pla, tenint en 
compte els recursos que s’hi destinen en comparació 

Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres de l’escola d’Almenar i la inclusió 
del projecte en els pressupostos del 2012
Tram. 250-00657/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 20598 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Carmel Mòdol i Bresolí, diputat, Anna Simó i Castelló, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que 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 d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

Des de l’any 2004 el municipi d’Almenar (Segrià) mira 
de solucionar el problema que té amb la seva escola, la 
qual no disposa de prou espai per encabir els alumnes 
que necessiten escolarització a la seva zona d’influència.

Al llarg de tots aquests anys el procés de construcció 
d’una nova escola de dues línies ha anat avançant lenta-
ment, el 17 de gener de 2011 se signa l’acta de replanteig 
entre totes les parts afectades per iniciar les obres i es fixa 
com a data de caducitat el dia 17 de juliol de 2012, és a 
dir, 18 mesos de construcció com a màxim.

Posteriorment, sense cap notificació oficial, l’Alcalde 
s’assabenta que l’obra està paralitzada i no es farà. En 
conèixer-se aquesta informació es varen produir diver-
ses reunions entre el Director dels Serveis Territorials, 
els representants de l’AMPA i l’equip directiu del centre, 
la Regidora d’Ensenyament i l’Alcalde. Malauradament, 
aquestes trobades no han donat cap fruit en benefici de la 
nova i necessària escola d’Almenar.

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. Executar el projecte de construcció de l’Escola d’Al-
menar (Segrià)

2. Incloure el projecte dins dels pressupostos del 2012

Palau del Parlament, 30 de setembre de 2011

Carmel Mòdol i Bresolí Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC
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Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a:

1. Presentar una convocatòria oberta a la que es puguin 
presentar totes les entitats que reuneixin unes requisits 
prèviament establerts i que per tant es faci respectant els 
principis exigits a les convocatòries de subvencions.

2. Què faci públic la finalitat i objecte d’aquests subven-
cions.

3. Tenir en compte la diversitat territorial de Catalunya i 
de les entitats del país.

4. Tenir en compte la opinió dels ens locals en relació 
amb les actuacions que afecten al seu territori.

5. Resoldre de forma immediata la convocatòria anual 
de subvencions pel finançament de projectes a entitats.

Palau del Parlament, 23 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Eva Granados Galiano
Portaveu del GP SOC Diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre l’entrada d’ins-
pectors de la Generalitat a les centrals nu-
clears catalanes
Tram. 250-00660/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 20826 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenta 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius

Catalunya disposa de 3 grups nuclears que fan servir la 
tecnologia de reactor d’aigua a pressió (PWR), operats 
per l’Associació Nuclear Ascó - Vandellós (ANAV) amb 
una potència de generació instal·lada de 3.000 MW que 
aporten en conjunt aproximadament el 50% de l’energia 
elèctrica consumida a Catalunya.

amb els països de la Unió Europea, i considerant les 
greus conseqüències que pot tenir en la qualitat de l’as-
sistència sanitària.

2. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a que 
torni a restablir els serveis que s’han tancat als CAP de 
la zona de Sabadell.

3. Mantenir els serveis d’urgències al CAP Ca N’Oriac 
de Sabadell.

Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2011

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

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una 
convocatòria de subvencions per a entitats 
amb projectes de lluita contra la pobresa
Tram. 250-00659/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20733 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galiano, 
diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració.

Exposició de motius

El passat 22 de setembre el Departament de Benestar i 
Família anunciava que reforçava amb un milió d’euros 
extraordinari el pressupost destinat a la lluita contra la 
pobresa. El mateix conseller afirmava que ens els pro-
pers dies es signarien convenis amb uns seguit d’entitats 
socials representatives en la lluita contra la pobresa, per 
tal de reforçar la cobertura a tot el territori.

Des del reconeixement de la professionalitat i de la tasca 
desenvolupada per les entitats que consten a la nota de 
premsa del propi Departament, des del Grup Socialista 
creiem que aquests ajuts s’haurien de repartir mitjançant 
una convocatòria oberta on s’hi puguin presentar les en-
titats d’acord amb unes bases i uns criteris de selecció de 
projectes. Es desconeix amb quins criteris s’han selecci-
onat aquestes entitats i la finalitat dels ajuts que es con-
cediran. Per tant creiem que es vulneren els principis de 
els principis de publicitat, transparència, concurrència, 
objectivitat, igualtat i no discriminació. D’altra banda 
creiem que és absolutament necessari que es tingui en 
compte la diversitat territorial i de les entitats catalanes.

Reclamem també que es resolgui la convocatòria anual 
de subvencions pel finançament de projectes a les enti-
tats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent:
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Les característiques dels grups són les següents: 

Central Ascó I Ascó II Vandellós II

Tipus PWR PWR PWR

Potència (MWe) 1032,5 1027,2 1087,1

Llicència de funcionament 22/07/1982 22/04/1985 04/12/1987

Autorització fins a 01/10/2011 01/10/2011 25/07/2020

Sol·licitud de pròrroga  
per 10 anys

28/09/2010 28/09/2010 -

Darrera recàrrega 19/03/2011 a 02/06/2011 08/05/2010 a 26/06/2010 29/01/2011 a 07/04/2011

Saturació piscines 2012 2013 2020

Vida útil 40 anys 2022 2025 2027

Propietat 100% Endesa Generación 85% Endesa Generación  
15% Iberdrola Generación

72% Endesa Generación  
28% Iberdrola Generación

El primer acoblament dels esmentats grups de la xarxa 
es va produir al període comprès entre 1983- 1987.

A l’Estat Espanyol, el Consell de Seguretat Nuclear és 
l’únic organisme competent en matèria de seguretat nu-
clear i protecció radiològica, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 1 de la Llei 33/2007, de 7 de novembre.

Malgrat aquesta situació competencial, la Generalitat de 
Catalunya ha tingut sempre la voluntat de conèixer la si-
tuació de Catalunya a l’àmbit de la Seguretat Nuclear i 
Protecció Radiològica. Aquest capteniment al llarg dels 
anys es resumeix seguidament.

Amb data 15 de juny de 1984, la Generalitat de Cata-
lunya i el Consell de Seguretat Nuclear, en virtut de la 
disposició addicional tercera de la Llei 15/1980, de 22 
d’abril, per la qual es crea el Consell de Seguretat Nu-
clear, van subscriure un acord mitjançant el qual s’enco-
mana a la Generalitat de Catalunya l’exercici de determi-
nades funcions que estan atribuïdes al Consell. Aquest 
Acord va ser renovat el 14 de maig de 1987 i revisat el 20 
de desembre de 1996 i el 22 de desembre de 1998.

Entre les funcions encomanades a la Generalitat de Ca-
talunya, hi figura la vigilància radiològica ambiental a 
l’exterior de les Centrals Nuclears de Vandellòs i Ascó.

Aquesta vigilància radiològica es realitza de dues mane-
res: la primera, mitjançant el mostratge i anàlisi de mos-
tres representatives del medi ambient i aliments de l’en-
torn extern de les centrals nuclears; es tracta d’un control 
de resultats no immediat ja que la preparació i l’anàlisi  
de les mostres és una tasca que requereix un temps. La 
segona, mitjançant estacions de mesura radiològica en 
temps real situades a l’entorn dels emplaçaments de les 
centrals; aquest si és un control que obté resultats en el 
moment en què es produeixen, si bé la precisió de la me-
sura no pot ser tan acurada com la que es fa en el labo-
ratori.

Per realitzar el primer tipus de vigilància, la Generalitat 
de Catalunya, amb la finalitat d’obtenir uns resultats en 

les anàlisis radiològiques de les mostres de la màxima 
fiabilitat, estableix convenis amb la Universitat Politèc-
nica de Catalunya i amb la Fundació Bosch– Gimpera de 
la Universitat de Barcelona.

Per realitzar el segon tipus de vigilància, la Generalitat 
de Catalunya té instal·lades, des dels anys 1986 i 1988, 
dues xarxes de monitors per a la vigilància radiològica 
ambiental.

La primera s’anomena Xarxa de Vigilància de les Cen-
trals Nuclears i està constituïda per 8 equips de mesura 
de la taxa de dosi equivalent, distribuïts en l’entorn de les 
centrals nuclears de Vandellòs i Ascó i 2 equips més de 
mesura del contingut de radioactivitat en l’aigua situats 
en el riu Ebre, abans i després del seu pas per l’emplaça-
ment de la Central Nuclear d’Ascó, respectivament.

La xarxa, anomenada General de Catalunya, està cons-
tituïda per 9 monitors de mesura de la radioactivitat de 
l’aire, instal·lats en ciutats de major població, així com en 
llocs estratègics, com són els mateixos emplaçaments de 
les nucleats d’Ascó i Vandellòs i també perimetrals del 
territori de Catalunya. Addicionalment, existeix a la po-
blació de Pujalt una estació experimental de mesura de 
la radiació ambiental amb discriminació meteorològica.

Amb data 20 de desembre de 1996, la Generalitat de Ca-
talunya va signar amb el Consell de Seguretat Nuclear 
un acord específic de col·laboració, pel qual la Generali-
tat cedeix al Consell dades radiològiques subministrades 
per les Xarxes de Vigilància de Catalunya.

Les xarxes de vigilància radiològica ambientals funcio-
nen permanentment i en temps real subministrant dades 
que han de ser de la màxima fiabilitat, per la qual cosa 
la Generalitat de Catalunya va considerar oportú esta-
blir un conveni de col·laboració amb una entitat científica 
perquè portés a terme la gestió tècnica de les Xarxes de 
Vigilància Radiològica de Catalunya, realitzés el cali-
bratge periòdic i finalment realitzés una primera anàlisi 
del significat radiològic de les dades resultants, previ al 
que per competències pròpies realitza el CSN.
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en què s’han produït danys en el nucli del reactor, així 
com les mesures per a mantenir les condicions de refri-
geració de les piscines d’emmagatzematge de combusti-
ble gastat i les corresponents a la gestió de la pèrdua de 
la integritat de la contenció.

Pel que fa a la prevenció d’atacs terroristes, s’ha exclòs 
de les proves, en considerar que és un camp d’actuació 
que no correspon a les autoritats reguladores nuclears.

Calendari del procés

El procés de reavaluació de les centrals nuclears es durà 
a terme en tres fases:

– Primera fase: A partir de l’1 de juny de 2011, els ti-
tulars de les centrals desenvoluparan l’avaluació prèvia, 
que respondrà als criteris de les proves de resistència, i 
implicarà la tramesa de documents associats i plans d’ac-
tuacions.

– Segona fase: A partir del 31 d’octubre de 2011, els or-
ganismes, es reguladors elaboraran informes d’avaluació 
nacional a partir dels informes de cada instal·lació.

– Tercera fase: Equips d’experts de diferents països re-
visaran els informes nacionals, i podran, si val, realitzar 
inspeccions sobre el terreny. La Comissió Europea pre-
sentarà un informe preliminar al Consell Europeu pre-
vist per al 9 de desembre de 2011, i un informe final al 
Consell europeu de juny de 2012.

Actuacions del Consell de Seguretat Nuclear

El Ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va apro-
var el 25 de maig el programa de les proves de resistèn-
cia per a la reavaluació de la seguretat de les centrals 
nuclears espanyoles.

El 15 d’agost les centrals nuclears han de transmetre al 
CSN un informe preliminar de les anàlisis que s’estan 
efectuant, i el 31 d’octubre li enviaran els resultats defi-
nitius, amb la documentació de suport corresponent.

Les centrals nuclears o el mateix CSN podran proposar 
mesures per a millorar la capacitat de resposta davant 
dels esdeveniments considerats. S’establiran uns ter-
minis per a incorporar les millores necessàries, i si un 
titular decideix no implantar-les, ja sigui per raons eco-
nòmiques o per qualsevol altre motiu, la central no podrà 
continuar en operació.

Per altra banda, el Ple del CSN va aprovar el 30 de juny 
una sèrie de proves de resistència complementàries. 
Aquestes proves van més enllà de les aprovades per la 
Comissió Europea i tenen com a objectiu mitigar les 
conseqüències derivades d’un atac extern qualsevol ín-
dole en les centrals nuclears espanyoles. Els resultats de 
les proves s’hauran d’enviar al CSN abans del 31 de de-
sembre de 2011, i les mesures que es proposin s’hauran 
d’implementar abans del 31 de desembre de 2012.

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

Amb aquesta finalitat, la Generalitat de Catalunya, l’any 
2006, va començar a establir convenis amb la Univer-
sitat Rovira i Virgili per realitzar la funció de control, 
gestió i anàlisi de dades de les Xarxes de Vigilància Ra-
diològica Ambiental de Catalunya.

Vist tot això, hom pot comprovar que la Generalitat de 
Catalunya, amb els seus propis mitjans, disposa d’infor-
mació radiològica a l’exterior de les Centrals Nuclears 
catalanes.

Malgrat això el sistema actual fa impossible que el Go-
vern Català disposi d’informació pels seus propis mit-
jans de la situació de seguretat nuclear i protecció radio-
lògica a l’interior de les Centrals nuclears catalanes.

Aquesta necessitat es fa ara especialment rellevant da-
vant la implementació de les proves de resistència que es 
descriuen tot seguit.

El 15 de març de 2011 va tenir lloc a Brussel·les una re-
unió de coordinació, convocada pel comissari europeu 
d’Energia, Günther Oettinger, per analitzar la situació de 
la central nuclear de Fukushima, després del terratrèmol 
i el tsunami que van afectar el Japó. Hi van participar 
els ministres d’Energia dels països membres de la Unió 
Europea, i representants de les autoritats reguladores nu-
clears i dels operadors i proveïdors de centrals nuclears 
dels diferents països.

En el marc d’aquesta reunió, es va acceptar per unani-
mitat la proposició del govern d’Àustria de revisar la se-
guretat de les centrals nuclears europees, sotmetent-les a 
proves de resistència. La decisió final de realitzar aques-
tes proves es va prendre en la reunió del Consell Euro-
peu dels dies 23 i 24 de març.

L’Associació d’Autoritats Reguladores de Seguretat Nu-
clear d’Europa Occidental (WENRA) va elaborar una 
primera proposta sobre els criteris a considerar i el pro-
cediment a seguir per a realitzar les proves. Aquest do-
cument va ser discutit i revisat pel Grup de Reguladors 
de la Seguretat Nuclear Europeus (ENSREG), on estan 
representats els 27 països de la UE, en la reunió cele-
brada els dies 12 i 13 de maig i finalment aprovat per la 
Comissió Europea el 24 de maig.

Criteris de les proves de resistència

Les proves de resistència són una reavaluació dels mar-
ges de seguretat de les centrals nucleats arran dels inci-
dents esdevinguts en la central nuclear de Fukushima. 
Aquest conjunt de proves inclou bàsicament el següents 
aspectes:

– Riscos sísmics: Totes les plantes hauran de justificar el 
marge sísmic de què disposen, per sobre del sisme base 
de disseny.

– Riscos d’inundacions relatius a ruptura de preses, 
grans precipitacions o avingudes d’aigua procedents dels 
rius o embassaments propers a la instal·lació.

– Escenaris de pèrdua d’alimentació elèctrica i de pèrdua 
d’embornal final de calor.

– Gestió d’accidents severs: S’avaluaran els mitjans de 
què disposa la central a fer front a situacions extremes 
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de la barrera es dirigeixen a l’esmentada sortida 23. En 
la relació d’itineraris van quedar exclosos els recorreguts 
troncals amb sortida posterior a Terrassa, com Viladeca-
valls o Manresa.

Per a l’aplicació del decret i a fi de que no es poguessin 
beneficiar dels descomptes els recorreguts no contem-
plats, la Generalitat va autoritzar la disposició d’uns pòr-
tics de control de peatge (lectura de matrícula i fotogra-
fia) en el tronc de la C-16 i a la C-58 en terme municipal 
de Viladecavalls.

D’aquesta manera i des del 2007, s’han beneficiat del 
descompte els usuaris habituals que han complert amb 
els requisits establerts de pagament amb telepeatge i que 
tenien orígens o destins situats a Terrassa o a les poblaci-
ons adjacents de Matadepera o Rellinars i no pas els que 
efectuaven recorreguts més llargs per l’eix del Llobregat, 
amb destí Viladecavalls, Vacarisses o Manresa.

Actualment, hi ha dues autovies en construcció a la zona. 
Per una banda, el Ministeri de Foment està construint el 
tram Abrera-Terrassa de l’autovia orbital de Barcelona 
B-40, també anomenada Ronda del Vallès o Quart Cin-
turó i, per altra banda, la Generalitat està construint la 
Ronda Oest de Sabadell. Ambdues infraestructures, a 
més de les seves pròpies funcions dins la xarxa del país, 
contribuiran notablement a assolir una millor distribució 
de la mobilitat urbana i interurbana, evitant, en gran ma-
nera, les molèsties que per la vida ciutadana significa el 
pas de trànsit motoritzat pel nucli urbà de Terrassa o de 
Sabadell, alhora que uns recorreguts amb menor consum 
energètic i una circulació més segura.

Així en el cas de la B-40, ja s’ha posat en servei el tram 
anomenat Viladecavalls-Terrassa que ha permès la reas-
signació d’alguns recorreguts amb origen o destí en el 
nord de Terrassa i a Matadepera, tot evitant el pas pel 
centre urbà i per determinats barris de Terrassa. Per altra 
banda, properament està prevista la posada en servei de 
la Ronda Oest de Sabadell amb el codi C-58C, que con-
nectarà directament la autopista C-58 amb la carretera 
BV-1248 de Sabadell a Matadepera. D’aquesta manera 
es facilitarà l’accés a Matadepera des de Barcelona o el 
nord del país, sense haver de rodejar Terrassa o travessar 
Sabadell i es redistribuirà un seguit de recorreguts amb 
origen o destí a Sabadell que alliberaran transit en part 
de la seva trama urbana.

La posada en servei del tram Viladecavalls-Terrassa, des 
del punt de vista de la gestió de les obres, no ha estat 
altra cosa que l’obertura anticipada d’una porció acabada 
dins una obra més completa que continua en marxa: el 
tram Abrera-Terrassa de l’autovia orbital de Barcelona. 
Aquesta porció acabada no inclou, però, l’enllaç entre la 
nova B-40 i la C-16, pel que actualment els moviments 
de gir s’han de fer mitjançant altres vies. Malgrat això, 
ha implicat ja la reordenació dels noms de les sortides 
existents de la xarxa d’alta capacitat: la sortida 23 del 
Decret 652/2006 ha passat a anomenar-se Terrassa oest i 
s’ha anomenat com a Terrassa nord la sortida de la B-40 
a la BV-1221 de Terrassa a Matadepera.

En el moment en que l’enllaç estigui completat es podrà 
anar de Matadepera o el nord de Terrassa a l’oest de la 
ciutat i a l’inrevés sense haver de sortir de la xarxa d’alta 
capacitat. És més, entre l’enllaç de Terrassa nord-oest si-

Proposta de resolució

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar 
al Govern Central la posada en marxa dels mecanismes 
necessaris pe a permetre que personal inspector de la 
Generalitat de Catalunya acompanyi els inspectors resi-
dents del CSN a les centrals nuclears catalanes i obtenir 
d’aquesta manera informació pròpia relativa a la segure-
tat nuclear i protecció radiològica a l’interior de les cen-
trals nuclears catalanes.»

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del control del peatge de les Fonts i la boni-
ficació de l’import del peatge als usuaris de 
Terrassa nord, Matadepera i Rellinars
Tram. 250-00661/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 20846 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Mitjançant el Decret 652/2006 de 27 de desembre de 
2006, el Govern va modificar i ampliar el sistema de des-
comptes per als usuaris habituals de determinats itinera-
ris de l’autopista C-16 Montserrat, tram Sant Cugat del 
Vallès - Rubí - Terrassa.

Amb el Decret es va aprofundir i ampliar el sistema de 
descomptes anteriorment establert pels Decrets 137/1999 
de 18 de maig i 356/2002 de 24 de març, amb l’objectiu 
de millorar la gestió de la mobilitat en els itineraris cor-
responents als recorreguts d’origen i destinació de Bar-
celona (pels túnels de Vallvidrera)-Sant Cugat del Va-
llès-Rubí-Terrassa, afavorint la utilització de l’autopista i 
la descongestió d’altres vies, en benefici dels usuaris ha-
bituals per raons de mobilitat obligada. El Decret preveu 
l’aplicació del descompte del 100% en el peatge de les 
Fonts per a tots aquells usuaris habituals que compleixin 
certs requisits d’itinerari i pagament.

Així el decret estableix en document annex els itineraris 
sobre l’autopista C-16 que es beneficien del descompte 
del 100% en la barrera de peatge del tram Sant Cugat 
del Vallès-Terrassa, altrament dita de les Fonts. Entre 
aquests itineraris hi ha tots els que es dirigeixen a la bar-
rera des de l’entrada núm. 23, en aquell moment anome-
nada Terrassa Nord, així com tots els itineraris que des 
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Proposta de resolució sobre la destinació 
dels recursos destinats pel sector públic als 
lots de Nadal a la contractació de personal 
per als serveis socials, educatius i sanitaris
Tram. 250-00662/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 20849 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Oriol Amorós 
i March, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 
5968, de 21 de setembre de 2011, es publica la licitació 
de la contractació de subministraments i distribució de 
3000 lots de Nadal, per un import d’entre 139.500,00 eu-
ros i 148.500,00 euros.

Tenint en compte que en un moment de crisi econòmica 
com l’actual, s’ha portat a terme una retallada del 41% al 
pressupost de Territori i Sostenibilitat, un departament 
clau per a la reactivació econòmica, és incomprensible 
una despesa en lots de Nadal pels imports indicats.

En aquest sentit cal indicar també que les retribucions 
salarials als treballadors haurien de realitzar-se direc-
tament a les seves nòmines, i no mitjançant regals ma-
terials que poc poden contribuir a la millora de la seva 
situació econòmica.

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. Retirar els concursos públics destinats a comprar lots 
de Nadal per part de la Generalitat, les empreses i totes 
les entitats del sector públic.

2. Dedicar els recursos estalviats a reforçar la contracta-
ció de persones que prestin serveis socials, educatius o 
sanitaris.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

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

tuat a l’alçada de la B-122, i l’enllaç de Terrassa oest (en-
trada 23 de la C-16) no hi haurà la possibilitat d’entrar ni 
sortir de la xarxa segregada en cap punt. Els recorreguts 
entre aquests dos nusos seran recorreguts entre punts de 
la perifèria de la ciutat i dins del seu terme municipal i 
malgrat que sobre el mapa la via discorri en part en ter-
me de Viladecavalls, això no tindrà cap incidència més 
enllà de l’anecdòtica.

Algunes informacions rebudes darrerament indiquen 
que el Govern pot tenir la intenció d’establir nous siste-
mes de control a l’enllaç de la B-40 amb la C-16 o potser 
fins i tot en d’altres punts allunyats de la zona, com les 
carreteres B-122 de Terrassa a Rellinars o BV-1221 de 
Terrassa a Matadepera, a fi d’impedir les bonificacions 
en el peatge de les Fonts als usuaris amb origen o destí 
al nord de Terrassa o Matadepera. Això significaria un 
pas enrere en la línia de gestió de mobilitat que s’ha estat 
duent a terme, tant des de la Generalitat amb les esmen-
tades bonificacions o amb la construcció de la Ronda 
Oest de Sabadell, com des del Ministeri amb l’obertura 
del tram Viladecavalls-Terrassa, i implicaria incentivar a 
determinats usuaris per a que no usin la B-40 com a ron-
da perifèrica i tornin a travessar Terrassa pel seu centre o 
per determinats barris.

Fins ara, ni el Ministeri, ni la Generalitat han modificat 
els pòrtics detectors, instal·lats a la C-16 o a la C-58 arrel 
de l’aplicació del decret 652/2006, que regula el siste-
ma de descomptes a les Fonts. Sembla per tant, fora de 
lloc, efectuar una inversió en nous pòrtics detectors per 
tal d’impedir les bonificacions existents per als usuaris 
del nord de Terrassa o de Matadepera, que només podria 
respondre a un esperit de retallada en el sistema de com-
pensació de peatges o d’increment recaptatori, oposat a 
les polítiques de sostenibilitat o de foment de l’economia 
productiva que s’han estat efectuant.

Entenem que la política de gestió de la mobilitat que s’ha 
dut a terme fins ara és la correcta i que cal, si més no, 
mantenir les mesures aplicades fins ara, com a mínim 
pel que fa a la mobilitat obligada.

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. Que no s’estableixi cap nou pòrtic de control del peatge 
de les Fonts en relació amb la construcció i posada en 
servei de la B-40, ronda del Vallès o Quart Cinturó i a 
que les actuacions que es portin a terme es limitin a man-
tenir la situació actual pel que fa al tronc de la C-16, i si 
cal de l’actual C-58.

2. A garantir la bonificació del 100% del peatge de les 
Fonts per als usuaris de Terrassa Nord, Matadepera i Re-
llinars.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi

Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC
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Proposta de resolució sobre la construcció 
del nou edifici de l’escola L’Olivar, de Cas-
tellnou de Bages, i sobre la inclusió del pro-
jecte en els pressupostos de la Generalitat 
per al 2012
Tram. 250-00664/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20871 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Car-
dona, diputat, i Judit Carreras Tort, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Uni-
versitats.

Exposició de motius

L’escola d’educació infantil i primària l’Olivar del mu-
nicipi de Castellnou de Bages està ubicada en un edifici 
municipal, amb caràcter provisional.

L’escola, amb un fort creixement d’alumnat, està pendent 
d’ubicar-se en un nou edifici que ha de substituir la seva 
ubicació actual.

El mes d’abril de 2010 es va produir la licitació de les 
obres de la nova escola, que es va adjudicar, el mes de 
juliol, a l’empresa Construcciones Pérez Villora, SA, 
per un total de 2.546 m2 d’obra nova, per un import de 
3.016.203,17 euros (sense IVA), i amb una capacitat per 
a 225 alumnes.

El promotor de l’obra és Institut Català de Finances de 
la Generalitat de Catalunya i la contractació va a càrrec 
de GISA, SA, empresa pública de la Generalitat, que ve-
rifica el projecte juntament amb el Departament d’Ense-
nyament.

Tanmateix, tot i l’adjudicació a l’abril del 2010, el pro-
cés de contractació i de construcció de l’obra, s’ha anat 
endarrerint en relació als terminis prefixats. Les obres 
havien de començar a primers de febrer del present any 
2011 però no ha estat encara així. La intenció de l’Ajun-
tament, de comú acord amb el Departament d’Ensenya-
ment, és que l’obra es pugui iniciar seguidament, amb 
l’objectiu de disposar del nou edifici per al proper curs 
2012-2013, data en la que es preveuen noves incorpora-
cions d’alumnes, i la impossibilitat d’habilitació de més 
espais en l’actual ubicació.

La provisionalitat de l’escola l’Olivar va començar el 
curs 2005-2006, i en l’actualitat, l’escola no pot realitzat 
la seva acció docent amb normalitat, a causa de com-
pressió d’espais, i la impossibilitat d’atendre dignament 
els nous contingents d’alumnat.

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

Proposta de resolució sobre el manteniment 
de l’atenció continuada al CAP Lloret-Cen-
tre, de Lloret de Mar, i sobre la reinstauració 
del servei de transport sanitari urgent
Tram. 250-00663/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20870 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada del Grup Parla-
mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

La població de Lloret de Mar supera les 41.000 persones 
empadronades. És la tercera en padró de la demarcació 
de Girona, amb una població habitual superior a 50.000 
habitants i durant molts mesos de l’any o caps de set-
mana, en pics d’alta temporada turística, entre 60.000 i 
170.000 persones. L’oferta turística i de lleure és molt 
alta i variada; des de joves, famílies, i persones grans en 
temporada baixa-mitja (ocupen més del 25% de places 
hoteleres). Aquest creixement poblacional ha fet que en 
els darrers cinc anys el Departament de Salut dotés a la 
població de dos centres de Salut nous, El Rieral i Fanals, 
a part de millorar el Centre de Salut-CAP Centre. La de-
manda assistencial és alta i per això durant tot l’any resta 
obert 24 hores al dia un centre, el CAP Centre. L’Hos-
pital de referència és a Blanes, que atén a una població 
d’un mínim de 120.000 persones i a pics estacionals de 
més del doble.

En el context de retallades del Govern actual es planteja 
deixar Lloret sense atenció continuada nocturna.

El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar va aprovar per 
unanimitat el 23 de setembre d’enguany una moció re-
clamant el manteniment del servei d’atenció continuada 
24 hores al dia els 365 dies de l’any.

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 mantenir l’atenció continuada 24 hores tots els 
dies de l’any al CAP Centre del municipi de Lloret de 
Mar, així com a retornar els dispositius de transport sa-
nitari urgent que hi havia per la zona de la Selva Maríti-
ma abans de les retallades pressupostàries.

Palau del Parlament, 29 de setembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M. 
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Marina Geli i Fà-
brega, diputada del GP SOC



17 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 156

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 21

ficació o execució de qualsevol nou transvasament de 
l’Ebre.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a no admetre cap modificació de traçat ni de 
secció en el projecte del canal de regadiu Xerta-Sènia 
actualment 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 previs-
tes en el projecte vigent.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre l’homogeneït-
zació de les tarifes de subministrament d’ai-
gua en alta i l’equiparació dels tributs de l’ai-
gua del Camp de Tarragona
Tram. 250-00666/09

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

Reg. 20961 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenten la proposta de resolució 
següent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Territori i Sostenibilitat.

exposició de motius

Atès que els ciutadans del Camp de Tarragona supor-
ten una doble imposició en el cànon de l’aigua ja que al 
Camp el cànon de l’aigua coexisteix amb una altra figu-
ra tributària sobre el consum d’aigua que és el cànon de 
derivació.

Atès que la llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures 
fiscals i administratives va derogar la disposició addici-
onal quarta de la llei 6/1999, relativa a la deducció del 
cànon de derivació establert per la Llei 18/1981, d’1 de 
juliol i la va substituir per la previsió d’una aportació 
pressupostària (disposició addicional vint-i-unena):

«en aplicació d’aquesta llei, el Govern ha de 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 Catalunya, de manera 
que l’efecte sobre l’usuari sigui neutre.»

Atès que des de l’exercici 2002 s’ha mantingut aquesta 
aportació pressupostària què servia per reduir les quanti-
tats que en concepte de cànon de derivació el CAT cobra 
per als subministres domèstics.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar la construcció del nou edifici de l’escola 
l’Olivar del municipi de Castellnou de Bages, ja licitada i 
adjudicada, i a incloure el projecte en el pressupost de la 
Generalitat del 2012, amb l’objectiu que estigui disponi-
ble a l’inici del curs 2012-2013.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, diputat del GP SOC; Judit Carreras Tort, 
diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre les mesures 
per a evitar nous transvasaments de l’Ebre 
i modificacions en el projecte del canal de 
regadiu Xerta-Sénia
Tram. 250-00665/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 20960 i 21153 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Atesa què la recent sentència del Tribunal Suprem que 
obliga el Govern de l’Estat a pronunciar-se sobre la peti-
ció de l’aigua de l’Ebre que el 2007 va fer la Diputació de 
Castelló ha generat una situació d’incertesa sobre futurs 
transvasaments. Situació agreujada pel fet que el Govern 
de l’Estat encara no hagi fixat el cabal ambiental del riu 
Ebre en la redacció del nou Pla Hidrològic de la Conca 
de l’Ebre, situació denunciada per la Comissió Europea 
davant del tribunal de Luxemburg.

Atès què s’estan realitzant les obres del canal de rega-
diu Xerta-Sènia que preveuen la captació de 90 hm3 per 
donar resposta només a les necessitats de regadiu de les 
hectàrees previstes en la planificació vigent.

El Grup Parlamentaris d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa, presenta la següent:

Proposta de resolució

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 
accions judicials que corresponguin per evitar la plani-
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Proposta de resolució sobre el compliment 
de la disposició addicional desena de la Llei 
10/2001, del Pla hidrològic nacional, i l’apro-
vació del Pla integral de protecció del Delta 
de l’Ebre
Tram. 250-00667/09

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

Reg. 20962 i 21154 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord 
amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Regla-
ment del Parlament, presenta la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Atès que la legislació vigent mena a fixar un cabal am-
biental per al riu Ebre què permeti el desenvolupament 
de les funcions ecològiques del riu, el delta i l’ecosiste-
ma marí pròxim.

Atès que el Consell per a la Sostenibilitat de les Terres 
de l’Ebre va elaborar un informe científic que quantifi-
cava el cabal ecològic i què va estar acceptat per les ad-
ministracions públiques del territori i pel Parlament de 
Catalunya.

Davant de les amenaces de possibles transvasaments i de 
l’escenari de fragilitat ambiental del riu Ebre i del Delta 
i que resta pendent d’aprovació el Pla Integral de Protec-
ció del Delta de l’Ebre previst a la legislació vigent.

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. 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 
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 aprovada 
per la Comissió de Medi ambient i Habitatge del Parla-
ment de Catalunya, l’any 2008, en el sentit que es garan-
teixi un cabal ecològic a flux continu i un règim hídric 
suficient en el tram final del riu Ebre.

Tenint en compte la desaparició de l’aportació en la Llei 
d’acompanyament dels pressupostos de 2011 que no con-
templava cap partida per evitar la doble imposició.

Atès que la llei de mesures fiscals i financeres d’acompa-
nyament de la Llei de Pressupostos de 2011suprimia els 
coeficients reductors i les bonificacions en el cànon de 
l’aigua de que gaudien els ciutadans de Terres de l’Ebre, 
mesures enteses com una discriminació positiva envers 
el territori, el qual disposa del recurs natural i que pre-
tenia afavorir i incentivar el desenvolupament econòmic 
amb la lògica d’afavorir l’equilibri territorial.

El Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa, presenta la següent:

Proposta de resolució

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 
Catalunya, 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.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA
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3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalit-
zació 4/2011, referent a la Fundació Centre 
de Documentació Política, corresponent 
al 2009; a l’Informe de fiscalització 5/2011, 
referent a Televisió de Catalunya, SA, cor-
responent al 2007, 2008 i 2009; a l’Informe 
de fiscalització 12/2011, referent a la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
corresponent als anys 2007, 2008 i 2009; a 
l’Informe de fiscalització 13/2011, referent al 
Grup Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, corresponent als anys 2007, 2008 i 
2009
Tram. 256-00007/09, 256-00008/09, 256-00014/09 
i 256-00015/09

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 20829, 20830, 20831 i 20832, 20860, 20861, 
20867 i 20868, 20869, 20881, 20882 i 20883 
Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 06.10.2011

Propostes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 20829, 20830, 20831 i 20832)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per 
la Sindicatura de Comptes:

– Informe de fiscalització 4/2011, referent a la Fundació 
Centre de Documentació Política, corresponent al 2009 
(tram. 256-00007/09)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalitza-
ció 4/2011, referent a la Fundació Centre de Documenta-
ció Política, corresponent al 2009 (tram. 256-00007/09).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-

3. Fer l’aprovació què li correspon del Pla Integral de 
Protecció del Delta de l’Ebre en exercici de les seves 
competències i a requerir l’aprovació del Pla Integral de 
Protecció del Delta de l’Ebre que correspon a l’adminis-
tració de l’estat, en la part que afecta a les seves compe-
tències.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposta de resolució sobre el rebuig a 
qualsevol transvasament de l’Ebre i la pre-
sentació del Pla hidrològic de la conca de 
l’Ebre
Tram. 250-00668/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 20981 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Núria Ventura Brusca, 
diputada, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, pre-
senten la proposta de resolució següent per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori i Sosteni-
bilitat.

Exposició de motius

Davant la petició de la Diputació Provincial de Castelló 
al Govern de l’Estat de transvasar 90 hectòmetres cúbics 
d’aigua del riu Ebre rebutjada pel govern espanyol, cal 
posar de nou de manifest la manca de sobrants d’aigua 
de l’Ebre, arguments avalats científicament.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Refermar el compromís amb les Terres de l’Ebre re-
butjant qualsevol intent de transvasament de l’aigua del 
riu Ebre.

2. Instar el Govern de l’Estat a presentar el definitiu 
Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre incloent-hi un ca-
bal ambiental per al tram final de l’Ebre i el seu Delta, 
d’acord amb els criteris establerts per la Comissió per a 
la sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Núria 
Ventura Brusca, diputada del GP SOC; Jordi Terrades i 
Santacreu, diputat del GP SOC
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalit-
zació 13/2011, referent al Grup Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, corresponent als anys 2007, 2008 
i 2009 (tram. 256-00015/09).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Propostes presentades pel Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya (reg. 20860, 20861, 20867 i 
20868)

A la Mesa de la Comisión de Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partit 
Popular de Catalunya, conforme a lo establecido en el 
artículo 164 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al pro-
cedimiento relativo al informe de fiscalización 4/2011 
sobre la Fundación Centre de Documentació Política, 
correspondiente al ejercicio 2009. (NT 256-00007/09)

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de fis-
calización 4/2011 elaborado por la Sindicatura de Cuen-
tas sobre la Fundación Centre de Documentació Política, 
correspondiente al ejercicio 2009, e insta a la Genera-
litat a seguir las recomendaciones contenidas en dicho 
in forme.

2. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Gene-
ralitat a iniciar el procedimiento de revocación del con-
venio firmado con la Fundación Centre de Documenta-
ció Política ante la utilización inapropiada de los fondos 
aportados por la Generalitat que se desprende del infor-
me elaborado por la Sindicatura de Cuentas, sustituyen-
do dicho convenio, si se estima necesario y oportuno, 
por un contrato de prestación de servicios en condicio-
nes de mercado y asignado mediante concurso público.

3. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a revisar y en su caso revocar y exigir la devo-
lución de los fondos públicos que, en base al convenio 
vigente, fueron aportados al Centre de Documentació 
Política, pero que no se destinaron a los fines contempla-
dos en dicho convenio.

4. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Gene-
ralitat a depurar las responsabilidades políticas corres-
pondientes a los cargos públicos que, formando parte 
del Patronato de la Fundación Centre de Documentació 
Política en el ejercicio 2009, no alertaron del uso inapro-
piado de los fondos públicos, así como de las irregulari-
dades en la gestión y los problemas de viabilidad de la 

ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per 
la Sindicatura de Comptes:

– Informe de fiscalització 5/2011, referent a Televisió de 
Catalunya, SA, corresponent al 2007, 2008 i 2009 (tram. 
256-00008/09)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalit-
zació 5/2011, referent a Televisió de Catalunya, S. A. cor-
responent al 2007, 2008 i 2009 (tram. 256-00008/09).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per 
la Sindicatura de Comptes:

– Informe de fiscalització 12/2011, referent a la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als 
anys 2007, 2008 i 2009 (tram. 256-00014/09)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalit-
zació 12/2011, referent a la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, corresponent als anys 2007, 2008 i 
2009 (tram. 256-00014/09).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per 
la Sindicatura de Comptes:

– Informe de fiscalització 13/2011, referent al Grup Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent 
als anys 2007, 2008 i 2009 (tram. 256-00015/09)
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A la Mesa de la Comisión de Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partit 
Popular de Catalunya, conforme a lo establecido en el 
artículo 164 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al pro-
cedimiento relativo al informe de fiscalización 12/2011 
sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 
2009. (NT 256-00014/09)

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de fis-
calización 12/2011 sobre la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA), correspondiente a los ejerci-
cios 2007, 2008 y 2009 elaborados por la Sindicatura de 
Cuentas e insta el Govern de la Generalitat a seguir las 
recomendaciones contenidas en dichos informes.

2. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Gene-
ralitat a condicionar las aportaciones económicas anua-
les a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
la firma de un nuevo Contrato Programa que contenga 
un plan de negocio, reestructuración, reducción y aus-
teridad, que garantice la viabilidad de la Corporación 
con aportaciones progresivamente inferiores de fondos 
públicos.

3. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a condicionar las aportaciones económicas a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a la exis-
tencia de mayor control y transparencia en la gestión y 
coste del personal, en especial del equipo directivo de las 
diferentes empresas, así como en la adjudicación de con-
tratos a productoras externas.

Palacio del Parlamento, 5 de octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas

Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC

A la Mesa de la Comisión de Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partit 
Popular de Catalunya, conforme a lo establecido en el 
artículo 164 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al pro-
cedimiento relativo al informe de fiscalización 13/2011 
sobre el Grupo CCMA, correspondientes a los ejercicios 
2007, 2008 y 2009. (NT 256-00015/09)

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de fis-
calización 13/2011 sobre el Grupo Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals (CCMA), correspondientes a 
los ejercicios 2007, 2008 y 2009 elaborados por la Sin-
dicatura de Cuentas e insta el Govern de la Generalitat 
a seguir las recomendaciones contenidas en dichos in-
formes.

Fundación, adoptando las necesarias medidas correcto-
ras desde el Patronato.

5. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a actuar desde el Protectorado de Fundaciones, 
revisando la actividad de la Fundació Centre de Docu-
mentació Política y que esta se ajuste a su objeto funda-
cional, aplicando las medidas correctoras necesarias y 
en su caso iniciando la acción de responsabilidad contra 
sus patronos prevista en el artículo 332-11 del Código 
Civil de Cataluña para que respondan por los daños cau-
sados a la fundación y si es necesario solicitando a la 
autoridad judicial la intervención temporal de la misma.

6. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Gene-
ralitat a trasladar a la Fiscalía la conveniencia de investi-
gar los indicios revelados por el informe de Sindicatura 
sobre la posible existencia de delitos de fraude fiscal y 
malversación de fondos públicos en la gestión de la Fun-
dación Centre de Documentació Política, informando, 
en su caso, al órgano competente, y llevando a cabo to-
das las acciones legales y judiciales oportunas.

Palacio del Parlamento, 5 de octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas

Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura  
de Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya, portaveu, José 
Antonio Coto Roquet, fent ús del que es preveu a l’ar-
ticle 164.5. del Reglament de la Cambra, presenta les 
següents Propostes de Resolució subsegüents al procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2011, referent a 
Televisió de Catalunya, SA, corresponent a 2007, 2008 i 
2009 (tram. 256-00008/09)

Propostes de Resolució:

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 5/2011, referent a Televisió de Catalunya, SA, cor-
responent a 2007, 2008 i 2009.

El Parlament de Catalunya insta el govern de la Gene-
ralitat a seguir les recomanacions presentades per part 
de la Sindicatura de Comptes envers Televisió de Cata-
lunya.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a revisar els procediments de contractació de Te-
levisió de Catalunya, per tal de que aquests s’ajustin als 
principis de publicitat, lliure concurrència, transparèn-
cia, confidencialitat, igualtat i no discriminació i quedi 
garantida que s’adjudiquin a l’oferta econòmicament més 
avantatjosa, corregint així les deficiències detectades per 
la Sindicatura de Comptes en l’informe de fiscalització 
5/2011, referent a Televisió de Catalunya, SA, correspo-
nent a 2007, 2008 i 2009

Josep Enric Millo i Rocher José Antonio Coto Roquet

Portavoz del GP del PPC Diputat del GP del PPC
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insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sindi-
catura.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Propostes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 20881, 20882 i 20883)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista i Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 i concordants del Reglament de la Cambra, 
presenta la proposta de resolució subsegüent al debat del 
procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2011, 
referent a la Fundació Centre de Documentació Política, 
corresponent al 2009 (tram. 256-00007/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’Informe de fiscalització 4/2011, referent a la 
Fundació Centre de Documentació Política, correspo-
nent al 2009.

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recoma-
nacions recollides a l’esmentat Informe.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista i Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 i concordants del Reglament de la Cam-
bra, presenta la proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
5/2011, referent a Televisió de Catalunya, SA, correspo-
nent al 2007, 2008 i 2009 (tram. 256-00008/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’Informe 5/2011, referent a Televisió de Cata-
lunya, SA, corresponent al 2007, 2008 i 2009.

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recoma-
nacions recollides a l’esmentat Informe.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

2. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Gene-
ralitat a condicionar las aportaciones económicas anua-
les al Grupo CCMA a la firma de un nuevo Contrato 
Programa que contenga un plan de negocio, reestructu-
ración, reducción y austeridad, que garantice la viabili-
dad de la Corporación con aportaciones progresivamen-
te inferiores de fondos públicos.

3. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la 
Generalitat a condicionar las aportaciones económi-
cas al Grupo CCMA a la existencia de mayor control 
y transparencia en la gestión y coste del personal, en 
especial del equipo directivo de las diferentes empresas, 
así como en la adjudicación de contratos a productoras 
externas.

Palacio del Parlamento, 5 de octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Proposta presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
20869)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Dolors Camats Luis, portaveu, Jordi Miralles Conte, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 164.5 del Reglament del Parlament, 
presenten la següent proposta de resolució subsegüent al 
debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes:

– Informe de fiscalització 4/2011, referent a la Fundació 
Centre de Documentació Política, corresponent al 2009 
(tram. 256-00007/09)

– Informe de fiscalització 5/2011, referent a Televisió de 
Catalunya, SA, corresponent al 2007, 2008 i 2009 (tram. 
256-00008/09)

– Informe de fiscalització 12/2011, referent a la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent als 
anys 2007, 2008 i 2009 (tram. 256-00014/09)

– Informe de fiscalització 13/2011, referent al Grup Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, corresponent 
als anys 2007, 2008 i 2009 (tram. 256-00015/09)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova els següents informes 
de fiscalització 4/2011, referent a la Fundació Centre de  
Documentació Política, corresponent al 2009 (tram. 
256-00007/09); 5/2011, referent a Televisió de Catalu-
nya, SA, corresponent al 2007, 2008 i 2009 (tram. 256-
00008/09); 12/2011, referent a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, corresponent als anys 2007, 2008 
i 2009 (tram. 256-00014/09) i 13/2011, referent al Grup 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, correspo-
nent als anys 2007, 2008 i 2009 (tram. 256-00015/09), i 
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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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: President-representant, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 21297).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 17.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 13.10.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: President-representant, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 21297).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 17.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 13.10.2011.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política de salut
Tram. 302-00066/09

Correcció d’errades de publicació (BOPC 155)

En el BOPC 155, a la pàg. 19.

On diu: 

Reg. 20985 / Admissió a tràmit: Presidència del Parla-
ment, 10.10.2011

Ha de dir: 

Reg. 20985 i 21318 / Admissió a tràmit: Presidència del 
Parlament, 10.10.2011 i 13.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista i Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix 
l’article 164.5 i concordants del Reglament de la Cam-
bra, presenta la proposta de resolució subsegüent al de-
bat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
12/2011, referent a la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, corresponent als anys 2007, 2008 i 2009 
(tram. 256-00014/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:

1. Aprova l’Informe de fiscalització 12/2011, referent a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, correspo-
nent als anys 2007, 2008 i 2009.

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recoma-
nacions recollides a l’esmentat Informe.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Jordi Terrades i Santacreu
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de 
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 270-00001/09

Pròrroga del termini de presentació d’esme-
nes a l’articulat

Sol·licitud: President-representant, del Subgrup Parla-
mentari Ciutadans (reg. 21297).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 17.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 13.10.2011.
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
que preveu incorporar als pressupostos del 
2012 per a fomentar la recuperació econò-
mica
Tram. 300-00082/09

Presentació
José Antonio Coto Roquet, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 21856 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 14.10.2011

A la Mesa del Parlament

José Antonio Coto Roquet, diputat del Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, pre-
senta la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 19 i 20 d’octubre.

– Quines són les mesures econòmiques, fiscals, finance-
res i administratives, que preveu incorporar el Govern en 
els propers pressupostos de la Generalitat pel 2012 per 
tal de fomentar la recuperació econòmica de Catalunya?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2011

José Antonio Coto Roquet
Diputat del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre la política de 
seguretat del Departament d’Interior
Tram. 300-00083/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21861 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 14.10.2011

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 19 i 20 d’octubre 
de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
polítiques de seguretat del Departament d’Interior?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de 
l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 300-00080/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21827 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 14.10.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Joan Boada Masoliver, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, pre-
senten la interpel·lació següent al Govern per tal que si-
gui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 19 i 20 de desembre de 2011.

– Sobre la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de 
Barcelona.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Joan Boada Masoliver
Portaveu del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre les conse-
qüències econòmiques de l’espoliació fiscal 
que pateix Catalunya
Tram. 300-00081/09

Presentació
Uriel Bertran Arrué, del Subgrup Parlamentari 
de Solidaritat Catalana per la Independència
Reg. 21849 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 14.10.2011

A la Mesa del Parlament

Uriel Bertran i Arrué, diputat del Subgrup Parlamenta-
ri de Solidaritat Catalana per la Independència, d’acord 
amb el que estableix l’article 138 del Reglament del Par-
lament, presenta la interpel·lació següent al Govern per 
tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc 
els propers dies 19 i 20 d’octubre.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les conse-
qüències econòmiques de l’espoli fiscal que pateix Ca-
talunya i la necessitat d’abordar una solució perdurable?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

Uriel Bertran i Arrué
Diputat del SP de SI
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Interpel·lació al Govern sobre el capteniment 
del Departament de Benestar Social i Famí-
lia amb relació a la renda mínima d’inserció
Tram. 300-00086/09

Presentació
Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 21866 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 14.10.2011

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 138 del Reglament del Parlament, pre-
senta la interpel·lació següent al Govern per tal que sigui 
substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers 
dies 19 i 20 d’octubre de 2011.

– Quin és el capteniment del Departament de Benestar 
Social i Família al voltant de la Renda Mínima d’In-
serció?

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

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 17/2011, referent al compliment de l’arti-
cle 35 de la Llei de pressupostos de la Gene-
ralitat per al 2010
Tram. 256-00017/09

Anul·lació de l’acord del coneixement de l’In-
forme

N. de la R.: En el BOPC 147, del 3 d’octubre de 2011, a la 
pàg. 17, es va publicar, per error, el coneixement de l’In-
forme. Per consegüent, aquest acord queda anul·lat i l’Infor-
me resta pendent d’ésser tramitat.

Interpel·lació al Govern sobre les darreres 
decisions del Departament d’Ensenyament
Tram. 300-00084/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21862 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 14.10.2011

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 19 i 20 d’octubre 
de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern en relació amb les 
darreres decisions del Departament d’Ensenyament?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
per a afavorir l’èxit educatiu dels alumnes 
d’educació infantil i primària
Tram. 300-00085/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 21865 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 14.10.2011

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 138 del Reglament del Parlament, presenta la interpel-
lació següent al Govern per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 19 i 20 
d’octubre de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern sobre les mesures 
per afavorir l’èxit educatiu dels alumnes a les etapes 
d’infantil i primària?

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.12. COMISSIONS ESPECÍFIQUES DE SEGUIMENT

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

Substitució de diputats
Reg. 20825 / Coneixement: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

Baixa: Àngels Ponsa i Roca

Alta: Jaume Domingo i Planes

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
Tram. 413-00004/09

Designació especialistes, tècnics o membres 
d’entitats ciutadanes

Intergrup del Poble Gitano

L’Intergrup del Poble Gitano, en la sessió tinguda el 4 de  
maig de 2011, d’acord amb l’article 62.4 del Reglament 
del Parlament, proposa que participin en els seus tre-
balls els següents especialistes, tècnics o membres d’en-
titats ciutadanes:

– Pere García Giménez, president de l’Associació de Jo-
ves Gitanos de Catalunya.

– Pedro Aguilera Cortés, membre de la Comissió Euro-
pea contra el Racisme i la Intolerància del Consell d’Eu-
ropa (ECRI).

– Ana Rosa Contreras Fernández, presidenta de l’Associ-
ació Drom Kotar Mestipen.

– Cristóbal Laso, cap de relacions institucionals de la 
Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (Fagic).

– Juan de Dios Ramírez Heredia, president de la Unió 
Romaní.

– Francisca Maya, de la Fundació Secretariat Gitano.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2011

La coordinadora de l’Intergrup
Milagros Fernández i López

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

Anul·lació de l’acord del coneixement de l’In-
forme

N. de la R.: En el BOPC 147, del 3 d’octubre de 2011, a la 
pàg. 17, es va publicar, per error, el coneixement de l’In-
forme. Per consegüent, aquest acord queda anul·lat i l’Infor-
me resta pendent d’ésser tramitat.
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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 41/IX, sobre la promoció del 
turisme de creuer més enllà de Barcelona (núm. tram. 
290-00034/09), us informo del següent:

Amb la intenció d’incrementar la promoció dels produc-
tes i les destinacions catalanes per combinar amb els pre 
i post creuers, especialment les més properes a la ciutat 
de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme ha dut a 
terme, en els darrers mesos, un seguit d’actuacions que 
es completaran en el decurs del darrer trimestre de l’any. 
El passat mes de maig es varen realitzar diverses acci-
ons promocionals a la costa est dels Estats Units entre 
les quals destaquen un workshop (trobada comercial) a 
Miami entre empreses turístiques catalanes i agències 
de viatge i operadors de creuers americans interessats en 
programar la nostra destinació i una presentació turísti-
ca a la ciutat de Saint Petersburg, en el marc del Museu 
Dalí d’aquesta localitat i que va servir per destacar els 
llaços culturals que aquest artista universal ha permès 
crear entre Catalunya i Florida. Aquestes actuacions va-
ren complementar-se amb visites a operadors de creuers 
per tal de detectar noves oportunitats de negoci pels nos-
tres ports.

En la mateixa línia, l’Agència Catalana de Turisme, 
d’acord amb Ports de la Generalitat, té previst iniciar 
contactes amb els agents consignataris del Port de Bar-
celona que actuen com a delegats locals dels grans ope-
radors de creuers i que, per tant, gestionen la programa-
ció de visites i excursions durant les escales i del pre i 
post creuer.

Finalment, cal destacar que en el darrer trimestre de 
l’any està prevista l’obertura del nou Centre de Promo-
ció Turística de l’Agència Catalana de Turisme als Estats 
Units (a la ciutat de Nova York). Aquest nou CPT s’ocu-
parà de la promoció turística del mercat nord-americà 
en origen i esdevindrà una peça cabdal en la promoció 
turística de Catalunya en aquest important mercat, es-
pecialment per tots aquells productes i propostes espe-
cífiques (de nínxol) com els relacionats amb els diferents 
tipus d’ofertes que poden consumir els creueristes en les 
proximitats del port de Barcelona.

Barcelona, 3 d’octubre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 40/IX, 
sobre la substitució de la central tèrmica de 
Cubelles (Garraf) per una de cicle combinat 
i sobre el canvi d’emplaçament de la central
Tram. 290-00033/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20750 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00033/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 40/IX, 
sobre la substitució de la central tèrmica de Cubelles 
(Garraf) per una de cicle combinat i sobre el canvi d’em-
plaçament de la central.

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 40/IX, sobre la subs-
titució de la central tèrmica de Cubelles (Garraf) per 
una de cicle combinat i sobre el canvi d’emplaçament 
de la central (núm. tram. 290-00033/09), s’adjunta còpia 
dels escrits que el Director General d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial ha fet arribar al Director General 
d’Endesa a Catalunya i al Director General d’Endesa 
Generación, SA al respecte.

Barcelona, 3 d’octubre 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 41/IX, 
sobre la promoció del turisme de creuer 
més enllà de Barcelona
Tram. 290-00034/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20751 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00034/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 41/IX, 
sobre la promoció del turisme de creuer més enllà de 
Barcelona.
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Control del compliment de la Resolució 96/IX, 
sobre el projecte de construcció del nou 
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, a 
Girona
Tram. 290-00088/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20735 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00088/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 96/IX, so-
bre el projecte de construcció del nou Hospital Universi-
tari Doctor Josep Trueta, a Girona.

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 96/IX, sobre el projecte de 
construcció del nou Hospital Universitari Doctor Josep 
Trueta, a Girona (núm. tram. 290-00088/09), us informo 
del següent:

D’una banda, hores d’ara s’està treballant per tal de re-
soldre aspectes de planejament urbanístic, introduint les 
esmenes necessàries que han estat proposades pel propi 
Ajuntament de Girona com a resultes de l’exposició pú-
blica del pla urbanístic. A més, la Regió Sanitària està 
elaborant un document d’anàlisi de la situació actual 
d’aquesta actuació i les diferents alternatives de futur.

De l’altra, tot i que el projecte bàsic elaborat pot ser và-
lid, l’actual context econòmic, l’elevat cost econòmic as-
sociat a la construcció del nou Hospital Josep Trueta i 
d’altres circumstancies (titularitat de la nova construcció 
a favor de la Tresoreria de la Seguretat Social, elevats 
costos d’ordenació urbanística i d’execució de les obres 
del nou hospital, dificultats posteriors en escenaris de 
creixement urbanístics a l’entorn de l’actual ubicació, 
zona inundable propera, dificultats de convivència de 
les futures obres amb l’activitat assistencial i la llarga 
durada prevista per les obres –8 anys–) aconsellen que 
el Govern estudiï alternatives en el plantejament i en el 
calendari global de les actuacions a dur a terme en un 
futur.

En aquest moment no es possible assegurar el finança-
ment necessari per executar les futures obres de cons-
trucció.

Tot això condiciona la data d’encàrrec del projecte exe-
cutiu, inicialment prevista per enguany, i també la con-
creció del calendari d’execució posterior.

Cal afegir que, per tal del pal·liar les mancances d’es-
pais de l’actual Hospital Dr. Josep Trueta, en el període 
transitori fins a disposar d’un nou edifici, s’ha iniciat la 
construcció de l’edifici modular de consultes externes en 
el solar confrontant a l’actual.

Finalment, el Govern s’ha compromès, en disposició ad-
dicional a la Llei de pressupost 2011, a que abans de fina-
litzar l’any 2011, presentarà un informe que contindrà un 
anàlisis de les necessitats i la programació d’actuacions 
per tal d’establir les prioritats alhora de portar a terme el 

Control del compliment de la Resolució 94/IX, 
sobre el projecte de construcció del segon 
centre d’atenció primària a Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 290-00086/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20734 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00086/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 94/IX, so-
bre el projecte de construcció del segon centre d’atenció 
primària a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).

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 94/IX, sobre el projec-
te de construcció del segon centre d’atenció primària a 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (núm. tram. 290-
00086/09), us informo del següent:

La construcció del nou CAP Vilafranca del Penedès està 
contemplada en el Pla d’Inversions del Departament de 
Salut i s’ha prioritzat la seva execució a través de Gestió 
d’Infraestructures SA (GISA) aquest any 2011. Actual-
ment, es troba pendent d’aprovació el pla economico-
financer de GISA.

En l’actualitat el projecte executiu està finalitzat i l’im-
port previst per a l’execució del l’obra és de 7.592.228 eu-
ros.

El Govern s’ha compromès, en disposició addicional a la 
Llei de pressupost 2011, a que abans de finalitzar l’any 
2011, presentarà un informe que contindrà un anàlisis de 
les necessitats i la programació d’actuacions per tal d’es-
tablir les prioritats a l’hora de portar a terme el nou CAP 
de Vilafranca del Penedès, entre d’altres infraestructures 
sanitàries.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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Tot això condiciona la data d’encàrrec del projecte exe-
cutiu, inicialment prevista per enguany, i també la con-
creció del calendari d’execució posterior.

Cal afegir que, per tal del pal·liar les mancances d’espais 
de l’actual Hospital Doctor Josep Trueta, en el període 
transitori fins a disposar d’un nou edifici, s’ha iniciat la 
construcció de l’edifici modular de consultes externes en 
el solar confrontant a l’actual.

Per aquests mateixos motius, el Departament de Salut 
comparteix formalment el projecte del Parc Sanitari i el 
campus de salut a Girona, que es tornarà a estudiar quan 
el context econòmic sigui favorable.

Finalment, el Govern s’ha compromès, en disposició ad-
dicional a la Llei de pressupost 2011, a que abans de fina-
litzar l’any 2011, presentarà un informe que contindrà un 
anàlisis de les necessitats i la programació d’actuacions 
per tal d’establir les prioritats alhora de portar a terme el 
nou Hospital Josep Trueta, entre d’altres infraestructures 
sanitàries.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 99/IX, 
sobre el projecte executiu del nou Hospital 
Verge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 290-00091/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20737 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00091/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 99/IX, 
sobre el projecte executiu del nou Hospital Verge de la 
Cinta, de Tortosa (Baix Ebre).

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 99/IX, sobre el projecte 
executiu del nou Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa 
(Baix Ebre) (núm. tram. 290-00091/09), us informo del 
següent:

L’equip guanyador del concurs d’idees ha rebut l’encàr-
rec de desenvolupar la redacció del projecte.

El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació.

Així mateix, el Govern s’ha compromès, en disposició 
addicional a la Llei de pressupost 2011, a que abans de 
finalitzar l’any 2011, presentarà un informe que contin-
drà un anàlisis de les necessitats i la programació d’ac-
tuacions per tal d’establir les prioritats a l’hora de portar 

nou Hospital Josep Trueta, entre d’altres infraestructures 
sanitàries.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 98/IX,  
sobre el projecte executiu i l’inici de les obres 
del nou Hospital Universitari Doctor Josep 
Trueta, a Girona, i sobre el seu lideratge com 
a campus de salut
Tram. 290-00090/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20736 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00090/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 98/IX, 
sobre el projecte executiu i l’inici de les obres del nou 
Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, a Girona, i 
sobre el seu lideratge com a campus de salut.

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 98/IX, sobre el projecte exe-
cutiu i l’inici de les obres del nou Hospital Universitari 
Doctor Josep Trueta, a Girona, i sobre el seu lideratge 
com a campus de salut (núm. tram. 290-00090/09), us 
informo del següent:

En primer lloc, pel que fa al compromís del Departament 
de Salut de construir el nou Hospital Universitari Doctor 
Trueta de Girona, hores d’ara s’està treballant per tal de 
resoldre aspectes de planejament urbanístic, introduint 
les esmenes necessàries que han estat proposades pel 
propi Ajuntament de Girona com a resultes de l’exposi-
ció pública del pla urbanístic. A més, la Regió Sanitària 
està elaborant un document d’anàlisi de la situació actual 
d’aquesta actuació i les diferents alternatives de futur.

Tot i que el projecte bàsic elaborat pot ser vàlid, l’actu-
al context econòmic, l’elevat cost econòmic associat a la 
construcció del nou Hospital Josep Trueta i d’altres cir-
cumstancies (titularitat de la nova construcció a favor de 
la Tresoreria de la Seguretat Social, elevats costos d’or-
denació urbanística i d’execució de les obres del nou hos-
pital, dificultats posteriors en escenaris de creixement 
urbanístics a l’entorn de l’actual ubicació, zona inun-
dable propera, dificultats de convivència de les futures 
obres amb l’activitat assistencial i la llarga durada pre-
vista per les obres –8 anys–) aconsellen que el Govern 
estudiï alternatives en el plantejament i en el calendari 
global de les actuacions a dur a terme en un futur.

En aquest moment no es possible assegurar el finança-
ment necessari per executar les futures obres de cons-
trucció.
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Control del compliment de la Resolució 101/IX, 
sobre la construcció del nou hospital públic 
de les Terres de l’Ebre
Tram. 290-00093/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20739 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00093/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 101/IX, 
sobre la construcció del nou hospital públic de les Terres 
de l’Ebre.

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 101/IX, sobre la construcció 
del nou hospital públic de les Terres de l’Ebre (núm. 
tram. 290-00093/09), us informo del següent:

L’equip guanyador del concurs d’idees ha rebut l’encàr-
rec de desenvolupar la redacció del projecte.

El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació.

Així mateix, el Govern s’ha compromès, en disposició 
addicional a la Llei de pressupost 2011, a que abans de 
finalitzar l’any 2011, presentarà un informe que contin-
drà un anàlisis de les necessitats i la programació d’ac-
tuacions per tal d’establir les prioritats a l’hora de portar 
a terme el nou Hospital Verge de la Cinta, entre d’altres 
infraestructures sanitàries.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 105/IX, 
sobre la realització de les obres d’ampliació 
de l’Hospital de Viladecans
Tram. 290-00096/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20740 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00096/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 105/IX, 
sobre la realització de les obres d’ampliació de l’Hospital 
de Viladecans.

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 105/IX, sobre la  
realització de les obres d’ampliació de l’Hospital de 

a terme el nou Hospital Verge de la Cinta, entre d’altres 
infraestructures sanitàries.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 100/IX, 
sobre la construcció d’un hospital regional a 
Tortosa (Baix Ebre)
Tram. 290-00092/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20738 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00092/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 100/IX, 
sobre la construcció d’un hospital regional a Tortosa 
(Baix Ebre).

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 100/IX, sobre la construcció 
d’un hospital regional a Tortosa (Baix Ebre) (núm. tram. 
290-00092/09), us informo del següent:

L’equip guanyador del concurs d’idees ha rebut l’encàr-
rec de desenvolupar la redacció del projecte.

El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació.

Així mateix, el Govern s’ha compromès, en disposició 
addicional a la Llei de pressupost 2011, a que abans de 
finalitzar l’any 2011, presentarà un informe que contin-
drà un anàlisis de les necessitats i la programació d’ac-
tuacions per tal d’establir les prioritats a l’hora de portar 
a terme el nou Hospital Verge de la Cinta, entre d’altres 
infraestructures sanitàries.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut
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El Govern de la Generalitat està estudiant la situació de 
les diferents inversions sanitàries previstes al territori, 
per establir una priorització i reprogramació.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 109/IX, 
sobre l’elaboració del projecte executiu de 
l’Hospital de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i 
sobre la conversió de l’Hospital Residència 
Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf), 
en centre sociosanitari de referència
Tram. 290-00100/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20742 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00100/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 109/IX, 
sobre l’elaboració del projecte executiu de l’Hospital 
de Vilanova i la Geltrú (Garraf) i sobre la conversió de 
l’Hospital - Residència Sant Camil, de Sant Pere de Ri-
bes (Garraf), en centre sociosanitari de referència.

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 109/IX, sobre l’elaboració del 
projecte executiu de l’Hospital de Vilanova i la Geltrú 
(Garraf) i sobre la conversió de l’Hospital - Residència 
Sant Camil, de Sant Pere de Ribes (Garraf), en centre 
sociosanitari de referència (núm. tram. 290-00100/09), 
us informo del següent:

La conversió de l’Hospital de Sant Camil en centre so-
ciosanitari de referència és una actuació condicionada a 
la construcció del nou hospital i al trasllat de l’activitat  
a aquest, com contempla el pla director.

El projecte per a la construcció del nou hospital de Vila-
nova i la Geltrú ja ha estat licitat i adjudicat.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Viladecans (núm. tram. 290-00096/09), us informo del 
següent:

En primer lloc, el Departament de Salut ha mantingut en 
tot moment a la seva programació l’ampliació de l’Hos-
pital de Viladecans.

En segon lloc, la redacció del projecte d’ampliació del 
centre ha estat licitada i adjudicada, havent-se finalitzat 
la redacció d’un projecte bàsic, previ a l’executiu, que 
hores d’ara es troba en fase de supervisió.

Actualment, s’està analitzant i revisant el conjunt del di-
mensionat dels equipaments hospitalaris del Baix Llo-
bregat i l’Hospitalet de Llobregat, entre els quals es troba 
l’Hospital de Viladecans. Del resultat d’aquesta anàlisi 
poden derivar-se modificacions en el programa de l’am-
pliació de l’hospital. Una vegada determinades, si s’es-
cau, aquestes modificacions, es preveu donar continuïtat 
al projecte executiu de l’ampliació de l’hospital quan la 
disponibilitat pressupostària ho permeti.

Finalment, el Govern s’ha compromès, en la disposició 
addicional sisena de la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, 
que abans de finalitzar l’any 2011, presentarà un infor-
me que contindrà una anàlisi de les necessitats i la pro-
gramació d’actuacions per tal d’establir les prioritats a 
l’hora de portar a terme les inversions a l’Hospital de 
Viladecans.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 106/IX, 
sobre la construcció del nou Hospital Vi-
cenç Ferrer, de Rubí (Vallès Occidental)
Tram. 290-00097/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 20741 / Admissió a tràmit i tramesa a la 
Comissió competent: Mesa del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00097/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 106/IX, 
sobre la construcció del nou Hospital Vicenç Ferrer, de 
Rubí (Vallès Occidental).

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 106/IX, sobre la construcció 
del nou Hospital Vicenç Ferrer, de Rubí (Vallès Occi-
dental) (núm. tram. 290-00097/09), us informo del se-
güent:

L’equip guanyador del concurs d’idees per a la construc-
ció del futur hospital Vicenç Ferrer ja ha finalitzat el pro-
jecte bàsic.
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Control del compliment de la Moció 41/IX, 
sobre la convocatòria dels agents econò-
mics i socials per a prendre mesures ur-
gents contra l’atur
Tram. 390-00041/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011

Control del compliment de la Moció 42/IX, 
sobre el futur de la inspecció de treball
Tram. 390-00042/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011

Control del compliment de la Moció 43/IX, 
sobre el futur de les polítiques socials
Tram. 390-00043/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011

Control del compliment de la Moció 44/IX, 
sobre la posada en funcionament del corre-
dor ferroviari mediterrani
Tram. 390-00044/09

Designació de la Comissió competent

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 22/IX, 
sobre mesures d’estímul econòmic, de cre-
ació d’ocupació i de suport per a emprene-
dors i autònoms
Tram. 390-00022/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 20748 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 11.10.2011

A la Mesa del Parlament

F. Xavier Mena, conseller d’empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la moció 22/IX amb núme-
ro de tramitació 390-00022/09, sobre mesures d’estímul 
econòmic, de creació d’ocupació i de suport per a empre-
nedors i autònoms, el control del compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

F. Xavier Mena
Conseller d’Empresa i Ocupació

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller d’Empresa i Ocupació (reg. 20748).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Re-
glament, 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 23 de 
novembre de 2011, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 11.10.2011.

Control del compliment de la Moció 40/IX, 
sobre la política cultural
Tram. 390-00040/09

Designació de la Comissió competent

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 11.10.2011
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els processos oberts amb relació als 
incidents del Parlament del 15 de juny de 
2011 i sobre els incidents de la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llo-
bregat del 6 d’octubre de 2011
Tram. 354-00082/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya (reg. 20984).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
10.10.2011.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Juli Carbó 
i Mulet, representant de l’entitat Diàleg Ca-
talunya-Polònia, davant la Comissió d’Acció 
Exterior i de la Unió Europea, perquè informi 
sobre els objectius i els continguts del cicle 
«Diàleg Catalunya-Polskia», que tindrà lloc 
entre el 25 de setembre i el 22 d’octubre de 
2011
Tram. 356-00162/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 5, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 155).

Sol·licitud de compareixença del president 
de la junta directiva de la Federació Interna-
cional d’Entitats Catalanes davant la Comis-
sió d’Acció Exterior i Unió Europea perquè 
informi sobre les activitats de les comuni-
tats catalanes a l’exterior
Tram. 356-00163/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 5, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 155).

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre l’expedient de regulació d’ocupació 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de 
Barcelona
Tram. 354-00073/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Subgrup Parlamentari 
Ciuta dans (reg. 17954).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
06.10.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre els canvis en el desplegament territo-
rial dels dispositius del Servei d’Emergènci-
es Mèdiques
Tram. 354-00076/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep M. Sabaté Guasch, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 20388).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
06.10.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre la gestió de les llistes d’espera
Tram. 354-00077/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Josep M. Sabaté Guasch, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 20389).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió de Salut, sessió del 
06.10.2011.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants d’Avalot - Joves de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya davant la Comis-
sió de les Polítiques de Joventut perquè in-
formin sobre l’ocupació juvenil i les mesures 
per a fomentar-la
Tram. 356-00208/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, juntament amb 
sis altres diputats del Comissió de Polítiques de Joventut 
(reg. 21157).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut, sessió del 11.10.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants d’Acció Jove - Joves de Comissions 
Obreres davant la Comissió de les Polítiques 
de Joventut perquè informin sobre l’ocupa-
ció juvenil i les mesures per a fomentar-la
Tram. 356-00209/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, juntament amb 
sis altres diputats del Comissió de Polítiques de Joventut 
(reg. 21157).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut, sessió del 11.10.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Interior, del 13.10.2011 (DSPC-C 154).

Sol·licitud de compareixença de Senén Flo-
rensa i Palau, secretari d’Afers Exteriors, da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè expliqui la política del Go-
vern en matèria de casals catalans
Tram. 356-00201/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en la 
sessió núm. 5, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 155).

Sol·licitud de compareixença de Montserrat 
Suari, directora de l’Agència Catalana de la 
Joventut, davant la Comissió de les Políti-
ques de Joventut perquè informi sobre les 
actuacions i els programes de l’Agència
Tram. 356-00206/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, juntament amb 
sis altres diputats del Comissió de Polítiques de Joventut 
(reg. 21157).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut, sessió del 11.10.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Independent de Joves 
Empresaris davant la Comissió de les Po-
lítiques de Joventut perquè informin sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomen-
tar-la
Tram. 356-00207/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Roger Montañola i Busquets, juntament amb 
sis altres diputats del Comissió de Polítiques de Joventut 
(reg. 21157).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques de 
Joventut, sessió del 11.10.2011.
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4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença d’Albert Castellanos Madu-
ell, professor associat a l’Àrea d’Economia 
Aplicada del Departament d’Economia i Em-
presa de la Universitat Pompeu Fabra, da-
vant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de 
Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00102/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 07.10.2011.

Compareixença d’Antoni Zabalza Martí, ca-
tedràtic de teoria econòmica de la Universi-
tat de València, davant la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic
Tram. 357-00104/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 07.10.2011.

Compareixença de representants del Comi-
tè de Seguiment de la Renda Mínima d’In-
serció davant la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del paga-
ment de la renda mínima d’inserció l’estiu 
del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 
d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, 
del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00111/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).

Sessió informativa de la Comissió d’Interior 
amb el conseller d’Interior sobre el Pla de 
seguretat i atenció a les víctimes de violèn-
cia masclista i domèstica
Tram. 355-00048/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 12 de la Comis-
sió d’Interior, del 13.10.2011 (DSPC-C 154).

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 14 de la Comis-
sió de Justícia, del 13.10.2011 (DSPC-C 157).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre el compli-
ment de la Resolució 275/IX, sobre l’orienta-
ció política general del Govern, amb relació 
a la presentació dels pressupostos per al 
2012 abans del 10 d’octubre de 2011
Tram. 355-00053/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller d’Economia i 
Coneixement (reg. 21156).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió:, 10.10.2011.
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Compareixença de representants dels sindi-
cats més representatius al Comitè de Segui-
ment de la Renda Mínima d’Inserció davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a informar sobre les conseqüències 
de l’incompliment del pagament de la renda 
mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el 
Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desple-
gament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00115/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).

Compareixença de representants de les or-
ganitzacions empresarials més represen-
tatives al Comitè de Seguiment de la Ren-
da Mínima d’Inserció davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a infor-
mar sobre les conseqüències de l’incom-
pliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 
384/2011, del 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 357-00116/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).

Compareixença de representants del Col-
legi Oficial de Diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials de Catalunya al Comitè 
de Seguiment de la Renda Mínima d’Inser-
ció davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a informar sobre les con-
seqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 
i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00117/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a informar sobre les conseqüències 
de l’incompliment del pagament de la renda 
mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el 
Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desple-
gament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00112/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a informar sobre les conse-
qüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 
i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00113/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).

Compareixença de representants de les en-
titats d’iniciativa social col·laboradores del 
programa al Comitè de Seguiment de la 
Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a in-
formar sobre les conseqüències de l’incom-
pliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 
384/2011, del 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 357-00114/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).
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Compareixença de Xavier Orteu, represen-
tant de les Entitats Catalanes d’Acció Social,  
davant la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració per a informar sobre les conse-
qüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 
i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, de 
desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de ju-
liol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00121/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).

Compareixença de representants d’Arrels 
Fundació davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del paga-
ment de la renda mínima d’inserció l’estiu 
del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 
d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, 
del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00122/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).

Compareixença d’Enric Morist, coordina-
dor de la Creu Roja de Catalunya, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció per a informar sobre les conseqüències 
de l’incompliment del pagament de la renda 
mínima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el 
Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desple-
gament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00123/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).

Compareixença de representants del Col-
legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya al Comitè de Seguiment de la 
Renda Mínima d’Inserció davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració per a in-
formar sobre les conseqüències de l’incom-
pliment del pagament de la renda mínima 
d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el Decret 
384/2011, del 30 d’agost, de desplegament 
de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 
mínima d’inserció
Tram. 357-00118/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).

Compareixença de representants de la Con-
federació d’Associacions de Veïns de Cata-
lunya i de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Habitatges Socials de Catalunya al 
Comitè de Seguiment de la Renda Mínima 
d’Inserció davant la Comissió de Benestar, 
Família i Immigració per a informar sobre les 
conseqüències de l’incompliment del paga-
ment de la renda mínima d’inserció l’estiu 
del 2011 i sobre el Decret 384/2011, del 30 
d’agost, de desplegament de la Llei 10/1997, 
del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00119/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).

Compareixença d’una representació de la 
Taula del Tercer Sector Social davant la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració per 
a informar sobre les conseqüències de l’in-
compliment del pagament de la renda mí-
nima d’inserció l’estiu del 2011 i sobre el 
Decret 384/2011, del 30 d’agost, de desple-
gament de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de 
la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00120/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).
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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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 07.10.2011.

Compareixença de Juli Carbó i Mulet, re-
presentant de l’entitat Diàleg Catalunya-Po-
lònia, davant la Comissió d’Acció Exterior i 
de la Unió Europea, per a informar sobre els 
objectius i els continguts del cicle «Diàleg 
Catalunya-Polskia», que tindrà lloc entre el 
25 de setembre i el 22 d’octubre de 2011
Tram. 357-00142/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en la 
sessió núm. 5, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 155).

Compareixença del president de la junta di-
rectiva de la Federació Internacional d’Entitats 
Catalanes davant la Comissió d’Acció Exterior 
i Unió Europea per a informar sobre les acti-
vitats de les comunitats catalanes a l’exterior
Tram. 357-00143/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en la 
sessió núm. 5, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 155).

Compareixença de Senén Florensa i Palau, 
secretari d’Afers Exteriors, davant la Comis-
sió d’Acció Exterior i de la Unió Europea per 
a explicar la política del Govern en matèria 
de casals catalans
Tram. 357-00144/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea en la 
sessió núm. 5, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 155).

Compareixença de representants de Càri-
tas davant la Comissió de Benestar, Família 
i Immigració per a informar sobre les con-
seqüències de l’incompliment del pagament 
de la renda mínima d’inserció l’estiu del 2011 
i sobre el Decret 384/2011, del 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, del 3 de 
juliol, de la renda mínima d’inserció
Tram. 357-00124/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració, del 11.10.2011 
(DSPC-C 153).

Compareixença de Joan Ramon Rovira Homs, 
cap del Gabinet d’Estudis Econòmics i In-
fraestructures de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 357-00133/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 07.10.2011.

Compareixença d’Àngel de la Fuente Mo-
reno, membre de l’Institut d’Anàlisi Econò-
mica - CSIC, davant la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic
Tram. 357-00134/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 07.10.2011.
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8. Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències eco-
nòmiques de l’espoli fiscal que pateix Catalunya i l’abor-
dament de la solució. Tram. 300-00081/09. Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les mesures econòmi-
ques, fiscals, financeres i administratives previstes als 
pressupostos del 2012 per a fomentar la recuperació 
econòmica. Tram. 300-00082/09. José Antonio Coto 
Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la política de seguretat 
del Departament d’Interior. Tram. 300-00083/09. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions 
del Departament d’Ensenyament. Tram. 300-00084/09. 
Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a aug-
mentar l’èxit educatiu dels alumnes d’educació infantil 
i primària. Tram. 300-00085/09. Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el capteniment del De-
partament de Benestar Social i Família amb relació a 
la renda mínima d’inserció. Tram. 300-00086/09. Pere 
Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política de turisme i la temporada turística de l’estiu 
del 2011. Tram. 302-00064/09. Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el futur de la indústria del cinema. Tram. 302-00065/09. 
Subgrup Parlamentari Ciutadans. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política de salut. Tram. 302-00066/09. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les relacions i els compromisos institucionals amb els 
ajuntaments. Tram. 302-00067/09. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la situació dels serveis sanitaris públics. Tram. 302-
00068/09. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política social. Tram. 302-00070/09. Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació.

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2011

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 18

Convocada per al dia 19 d’octubre de 2011

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco 
a la sessió següent del:

Ple del Parlament

19 d’octubre de 2011

10.00 h

Saló de Sessions

Ordre del dia

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 19 d’octubre, a les 10.00 h).

2. Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un di-
putat. Trams. 234-000016/09 a 234-00023/09. Comissió 
de l’Estatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen 
de la Comissió (dictamen: BOPC 152, 38).

3. Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya, i de modificació de l’article 1 del Decret le-
gislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’esta-
tut de l’empresa pública catalana. Tram. 202-00025/09. 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. De-
bat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text 
presentat: BOPC 37, 10).

4. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei orgànica de modificació de 
les províncies de Catalunya. Tram. 270-00008/09. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: 
BOPC 66, 45).

5. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral gene-
ral. Tram. 270-00009/09. Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. Debat i votació de les esme-
nes a la totalitat (text presentat: BOPC 66, 50).

6. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
d’enjudiciament criminal. Tram. 270-00010/09. Grup 
Parlamentari Socialista. Debat de totalitat (text presen-
tat: BOPC 81, 34).

7. Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire a 
l’àrea metropolitana de Barcelona. Tram. 300-00080/09. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa. Substanciació.
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adjunta, la informació a 30 de juny de 2011, a la qual es 
refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 
de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 4 d’octubre de 2011

Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement

N. de la R.: La documentació tramesa pel conseller pot 
ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

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 
juliol del 2011
Tram. 337-00014/09

Presentació
President del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 20949 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: 
Mesa del Parlament, 11.10.2011

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 ju-
liol de 2011 perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Ben cordialment,

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

Ramon Font Bové

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser con-
sultada a l’Arxiu del Parlament.

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00017/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 21238/ Coneixement: 13.10.2011

A la presidenta del Parlament

Benvolguda Presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de  
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la  
Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, del dia 10 al 13 d’oc-
tubre de 2011, s’encarregarà del despatx del seu Departa-
ment la vicepresidenta del Govern.

Cordialment,

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat

Barcelona, 11 d’octubre de 2011

N. de la R.: El Decret 396/2011, de 10 d’octubre, d’encàr-
rec del despatx del conseller d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepresidenta del 
Govern i consellera de Governació i Relacions Institu-
cionals del dia 10 al 13 d’octubre de 2011, és publicat al 
DOGC 5982, de l’11 d’octubre de 2011.

4.70.05. DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT 
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Informe sobre la situació en data del 30 de 
juny de 2011 dels avals d’operacions amb 
venciment posterior a l’1 de gener de 2011
Tram. 334-00036/09

Presentació
Conseller d’Economia i Coneixement
Reg. 20956 / Coneixement i tramesa a la 
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost: 
Mesa del Parlament, 11.10.2011

Al President de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost

Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finan-
ces i Pressupost del Parlament de Catalunya, us trameto 
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	Tram. 357-00104/09
	Substanciació
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	Tram. 357-00114/09
	Substanciació
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