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

1.10. Resolucions

Resolució 277/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 4/2011, referent a  
la Fundació Centre de Documentació Política, corresponent 
al 2009
Tram. 256-00007/09
Adopció p. 7

Resolució 278/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 5/2011, referent 
a Televisió de Catalunya, SA, corresponent als anys 2007, 
2008 i 2009
Tram. 256-00008/09
Adopció p. 7

Resolució 279/IX del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova l’Informe de fiscalització 12/2011, referent a  
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, correspo
nent als anys 2007, 2008 i 2009
Tram. 256-00014/09
Adopció p. 7

Resolució 280/IX del Parlament de Catalunya, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 13/2011, referent al 
Grup Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, corres
ponent als anys 2007, 2008 i 2009
Tram. 256-00015/09
Adopció p. 8

Resolució 281/IX del Parlament de Catalunya, d’en
càrrec a la Sindicatura de Comptes de l’elaboració d’un infor
me de fiscalització del Grup Consell Comarcal del Barcelonès
Tram. 253-00003/09
Adopció p. 8

Resolució 282/IX del Parlament de Catalunya, so
bre la participació en els processos informatius i de consulta 
de la Unió Europea
Tram. 250-00556/09
Adopció p. 8

Resolució 283/IX del Parlament de Catalunya, de 
suport al procés de Líbia cap a un règim democràtic
Tram. 250-00566/09
Adopció p. 9

Resolució 284/IX del Parlament de Catalunya, so
bre la reclamació al Govern de l’Estat de la competència per 
a establir els criteris d’accés a la universitat
Tram. 250-00246/09
Adopció p. 9

Resolució 285/IX del Parlament de Catalunya, so
bre els recursos humans, tècnics i materials de suport als 
alumnes amb necessitats educatives especials
Tram. 250-00256/09
Adopció p. 9

Resolució 286/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
la construcció del gimnàs de la Secció d’Institut de Collbató
Tram. 250-00258/09
Adopció p. 10

Resolució 287/IX del Parlament de Catalunya, sobre 
l’inici de les obres de construcció del nou edifici de l’Escola 
Marta Mata, del Vendrell
Tram. 250-00443/09
Adopció p. 10

1.15. Mocions

Moció 45/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
política de turisme i la temporada turística de l’estiu del 2011
Tram. 302-00064/09
Aprovació p. 10

Moció 46/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
política de salut
Tram. 302-00066/09
Aprovació p. 11

Moció 47/IX del Parlament de Catalunya, sobre les 
relacions i els compromisos institucionals amb els ajunta
ments
Tram. 302-00067/09
Aprovació p. 12

Moció 48/IX del Parlament de Catalunya, sobre la 
política social
Tram. 302-00070/09
Aprovació p. 13

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire a 
l’àrea metropolitana de Barcelona
Tram. 300-00080/09
Substanciació p. 13

Interpel·lació al Govern sobre les conseqüències 
econòmiques de l’espoliació fiscal que pateix Catalunya
Tram. 300-00081/09
Substanciació p. 13

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
Substanciació p. 14

Interpel·lació al Govern sobre la política de segure
tat del Departament d’Interior
Tram. 300-00083/09
Substanciació p. 14

Interpel·lació al Govern sobre les darreres decisions 
del Departament d’Ensenyament
Tram. 300-00084/09
Substanciació p. 14

Interpel·lació al Govern sobre les mesures per a afa
vorir l’èxit educatiu dels alumnes d’educació infantil i primària
Tram. 300-00085/09
Substanciació p. 14
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2.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei orgànica de modificació 
de les províncies de Catalunya
Tram. 270-00008/09
Debat de totalitat p. 15
Aprovació de les esmenes a la totalitat de devolució p. 15

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre el futur de la indústria del cinema
Tram. 302-00065/09
Rebuig p. 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la situació dels serveis sanitaris públics
Tram. 302-00068/09
Rebuig p. 16

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le gislatiu 1/2010, de 3 
d’a gost
Tram. 200-00011/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 16

Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 200-00012/09
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 16

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 4 del 
Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’a
prova el text refós de la Llei de finances públiques de Ca
talunya, i de modificació de l’article 1 del Decret legislatiu 
2/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa 
pública catalana
Tram. 202-00025/09
Debat de totalitat p. 17
Retirada de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió p. 17
Tramesa a la Comissió p. 17
Termini per a proposar compareixences p. 17

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la posada en funci
onament de la llar residència per a persones amb malaltia 
mental Montnegre del barri de les Corts, de Barcelona
Tram. 250-00573/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la recuperació del Fes
tival Shakespeare de Mataró (Maresme)
Tram. 250-00583/09
Esmenes presentades p. 17

Proposta de resolució sobre la norenovació dels 
convenis amb Òmnium Cultural
Tram. 250-00584/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució de suport al poble de Colòm
bia per la violació dels drets humans i del dret internacional 
humanitari
Tram. 250-00587/09
Esmenes presentades p. 18

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
Substanciació p. 14

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
22/2011, relatiu a la Fundació Politècnica de Catalunya, cor
responent al 2009
Tram. 258-00016/09
Coneixement de l’Informe p. 14

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

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con
sell sobre la política pesquera comuna
Tram. 295-00051/09
Coneixement de la proposta p. 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con
sell pel qual s’estableix l’organització comuna de mercats en 
el sector dels productes de la pesca i de l’aqüi cultura
Tram. 295-00057/09
Coneixement de la proposta p. 14

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con
sell sobre la definició, la designació, la presentació, l’eti
quetatge i la protecció de les indicacions geogràfiques dels 
productes vitivinícoles aromatitzats
Tram. 295-00062/09
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació a 
la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Con
sell relatiu a la introducció accelerada de normes en matèria 
de doble buc o de disseny equivalent per a petroliers de buc 
únic
Tram. 295-00067/09
Coneixement de la proposta p. 15

Control del principi de subsidiarietat amb relació 
a la Proposta de decisió del Consell per la qual es modifica 
la Decisió 2007/659/CE pel que fa al període d’aplicació i el 
contingent anual que es poden beneficiar d’un tipus reduït 
d’impost especial
Tram. 295-00069/09
Coneixement de la proposta p. 15

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins
titut Marta Mata, a Montornès del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00261/09
Retirada p. 15

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de 
construcció de la nova escola de Vallllobrega (Baix Empordà)
Tram. 250-00272/09
Rebuig p. 15
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Proposta de resolució sobre el projecte i l’execució 
del túnel ferroviari d’Horta, a Barcelona
Tram. 250-00671/09
Presentació p. 21

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es
cola Les Ciències (Bufalà II) i de l’Escola Lola Anglada, de 
Badalona, i sobre el compliment dels acords relatius als es
tudis d’educació secundària en aquesta ciutat
Tram. 250-00672/09
Presentació p. 22

Proposta de resolució sobre la responsabilitat de 
l’actuació dels Mossos d’Esquadra a la Ciutat de la Justícia 
de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat el 6 d’octubre de 2011
Tram. 250-00673/09
Presentació p. 23

Proposta de resolució sobre la consulta de la con
veniència de construir la central integrada de mercaderies 
Logis Penedès
Tram. 250-00674/09
Presentació 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 modificació de la Llei 
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
Tram. 270-00009/09
Debat de totalitat p. 24
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i pel Sub-
grup Parlamentari Ciutadans p. 24
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini per a proposar compareixences p. 24

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
Debat de totalitat p. 24
Tramesa a la Comissió p. 24
Termini per a proposar compareixences p. 25

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la política de turisme i la temporada turística de l’estiu 
del 2011
Tram. 302-00064/09
Esmenes presentades p. 25

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre el futur de la indústria del cinema
Tram. 302-00065/09
Esmenes presentades p. 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la política de salut
Tram. 302-00066/09
Esmenes presentades p. 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre les relacions i els compromisos institucionals amb els 
ajuntaments
Tram. 302-00067/09
Esmenes presentades p. 29

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la situació dels serveis sanitaris públics
Tram. 302-00068/09
Esmenes presentades p. 31

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so
bre la política social
Tram. 302-00070/09
Esmenes presentades p. 33

Proposta de resolució sobre el trasllat de l’Arxiu His
tòric Comarcal de l’Anoia, a Igualada, a l’edifici de La Iguala
dina Cotonera
Tram. 250-00601/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la publicació del text 
legal vigent de l’Estatut d’autonomia de Catalunya
Tram. 250-00616/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 18

Proposta de resolució sobre l’accés als llocs de tre
ball de l’escala de suport del Cos de Mossos d’Esquadra i 
del Cos Superior d’Administració
Tram. 250-00617/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre el suport a les tasques 
de recuperació de la Maternitat d’Elna (Rosselló)
Tram. 250-00618/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn del CAP Hospitalet de l’Infant el 2011
Tram. 250-00619/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre l’ampliació de l’àrea de 
peatge de Figueres Sud de l’autopista AP7
Tram. 250-00620/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre els abocaments de re
sidus a la urbanització Les Palmeres, de Canyelles (Garraf), 
en terrenys destinats a equipaments
Tram. 250-00621/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre les activitats militars al 
parc de Collserola, a Barcelona
Tram. 250-00622/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 19

Proposta de resolució sobre la legislació aplicable 
per les companyies asseguradores de conreus i sobre les 
mesures per a compensar els pagesos per les pèrdues de
gudes a fenòmens atmosfèrics
Tram. 250-00623/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis d’atenció continuada als centres d’atenció primària 
de Ripoll  Sant Joan de les Abadesses i de Camprodon 
(Ripollès)
Tram. 250-00624/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la creació de places 
residencials i de centres de dia per a la gent gran a Reus 
(Baix Camp)
Tram. 250-00625/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la petició al Govern de 
l’Estat d’activar els tràmits per al reconeixement de l’Himne 
de les Nacions Unides, de Pau Casals, com a himne oficial de 
l’organització
Tram. 250-00626/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la conservació de la 
vila romana de la Sagrera, a Barcelona
Tram. 250-00627/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes p. 20

Proposta de resolució sobre la continuïtat del Pro
grama per a la prevenció i assistència de la sida
Tram. 250-00669/09
Presentació p. 20

Proposta de resolució sobre l’encàrrec a l’Agència 
Catalana de l’Aigua de reconstruir els murs de canalització 
del Congost aigües amunt del gual de Palou
Tram. 250-00670/09
Presentació p. 21
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Control del compliment de la Resolució 27/IX, sobre 
la implantació de trens semidirectes al tram entre Manresa i 
Barcelona de la línia 4 de rodalia
Tram. 290-00020/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 39

Control del compliment de la Resolució 42/IX, sobre 
l’adopció de mesures per a afrontar la proliferació de furts 
i robatoris a les explotacions agrícoles i ramaderes i per a 
garantirne la seguretat
Tram. 290-00035/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 40

Control del compliment de la Resolució 46/IX, sobre 
la millora de les carreteres N141 i C63 entre Amer i Salt
Tram. 290-00039/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 41

Control del compliment de la Resolució 50/IX, sobre 
la prolongació de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla 
de Segur
Tram. 290-00043/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 41

Control del compliment de la Resolució 51/IX, sobre 
la licitació i el finançament de les obres de soterrament de 
les vies del tren a Sant Fe liu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 290-00044/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 42

Control del compliment de la Resolució 108/IX, 
sobre la construcció d’un centre d’atenció primària a Sant 
Pere de Ribes (Garraf) i l’adequació i el millorament del CAP 
Roquetes
Tram. 290-00099/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 42

Control del compliment de la Resolució 103/IX, sobre 
la construcció de l’Hospital Ernest Lluch
Tram. 290-00101/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 42

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 17/IX, sobre el 
futur de l’aeroport de LleidaAlguaire
Tram. 390-00017/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 43

Control del compliment de la Moció 18/IX, sobre la 
retallada pressupostària en l’àmbit de la salut
Tram. 390-00018/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 43

Control del compliment de la Moció 21/IX, sobre la 
retallada pressupostària en l’àmbit de la salut
Tram. 390-00021/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 45

Control del compliment de la Moció 36/IX, sobre les 
polítiques mediambientals
Tram. 390-00036/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 47

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya
ment sobre les mesures per a donar compliment a la inter
locutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb 
relació a les sentències del Tribunal Suprem de reintroduc
ció del castellà com a llengua vehicular a les escoles
Tram. 354-00066/09
Acord sobre la sol·licitud p. 48

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenya
ment sobre els objectius i el compliment del seu pla de go
vern
Tram. 354-00075/09
Acord sobre la sol·licitud p. 48

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 

4. INFORMACIÓ

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans 
del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat de di
putats
Tram. 234-00016/09, 234-00017/09, 234-00018/09, 234-
00019/09, 234-00020/09, 234-00021/09, 234-00022/09  
i 234/00023/09
Adopció p. 35

Distribució dels escons del Saló de Sessions per 
grups parlamentaris
Tram. 242-00002/09
Modificació p. 35

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat 
al Sàhara
Tram. 413-00001/09
Designació d’especialistes p. 35

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 13/IX, de re
buig a la instal·lació d’un magatzem temporal centralitzat de 
residus nuclears a Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 290-00006/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 36

Control del compliment de la Resolució 14/IX, sobre 
la recuperació ambiental de l’abocador de Can Planas, a 
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
Tram. 290-00007/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 36

Control del compliment de la Resolució 15/IX, sobre 
les obres de condicionament de l’eix viari comprès entre 
Tàrrega i Alfarràs i les mesures per a convertirlo en autovia
Tram. 290-00008/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 36

Control del compliment de la Resolució 17/IX, sobre 
l’aturada de trens Avant i AVE a l’estació de Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 290-00010/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 37

Control del compliment de la Resolució 18/IX, sobre les 
obres de les carreteres N141 i C63 entre Salt i Amer
Tram. 290-00011/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 37

Control del compliment de la Resolució 19/IX, sobre 
la remodelació de l’estació de LavernSubirats, a Subirats 
(Alt Penedès)
Tram. 290-00012/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 37

Control del compliment de la Resolució 21/IX, sobre 
la neteja de les vies fèrries
Tram. 290-00014/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 38

Control del compliment de la Resolució 22/IX, sobre 
el millorament de l’estat de les vies i les instal·lacions ferrovi
àries a l’estació del Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 290-00015/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 38

Control del compliment de la Resolució 23/IX, sobre 
la idoneïtat de l’emplaçament proposat per a la construcció 
d’un aeroport corporatiu i empresarial a Igualada i Òdena 
(Anoia) i sobre la concreció dels terminis d’execució
Tram. 290-00016/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 38

Control del compliment de la Resolució 25/IX, sobre 
la implantació de trens semidirectes a la línia 4 de rodalia
Tram. 290-00018/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 39
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davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè infor
mi sobre les actuacions als països de la Banya d’Àfrica
Tram. 356-00194/09
Acord sobre la sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Autònoms de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè tracti de l’estat d’aplicació del 
Decret 18/2010, del 23 de febrer, d’aplicació a Catalunya de 
l’Estatut del treball autònom
Tram. 356-00195/09
Sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament davant 
la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè exposi el 
balanç del mandat del quadrienni 20062010 i les línies de 
treball del mandat del quadrienni actual
Tram. 356-00196/09
Acord sobre la sol·licitud p. 51

Sol·licitud de compareixença de Cristina Tresserres 
Macaya, directora de l’Observatori Europeu de la Televisió 
Infantil, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 356-00197/09
Sol·licitud p. 51

Sol·licitud de compareixença d’Esther Sán chez i 
Torres, secretària d’Ocupació i Relacions Laborals, davant 
la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè valori les dades 
sobre l’atur i expliqui les propostes de creació d’ocupació
Tram. 356-00202/09
Sol·licitud p. 51

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Asociación Española para la Internacionalización de las 
Empresas de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informin 
sobre les actuacions de l’associació i sobre els projectes 
futurs a favor de la internacionalització de les empreses
Tram. 356-00203/09
Sol·licitud p. 51

Sol·licitud de compareixença del director general 
de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè expliqui l’expedient de regu
lació d’ocupació presentat per l’Agència Catalana de Coope
ració al Desenvolupament
Tram. 356-00204/09
Sol·licitud p. 51

Sol·licitud de compareixença de Carles Flamerich, 
director general de Telecomunicacions i Societat de la In
formació, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre el nou model de provisió dels serveis de tec
nologies de la informació i la comunicació de la Generalitat
Tram. 356-00205/09
Sol·licitud p. 52

Sol·licitud de compareixença del director del Centre 
de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana da
vant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre el 
present i el futur del Centre
Tram. 356-00222/09
Sol·licitud p. 52

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

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’inici 
del curs escolar 20112012
Tram. 355-00046/09
Substanciació p. 52

Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ra
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la política agrària comuna
Tram. 355-00054/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 52

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre les me
sures per a donar compliment a la interlocutòria del Tribunal 

i Família sobre la relació entre el seu departament i les enti
tats socials
Tram. 354-00078/09
Sol·licitud i tramitació p. 48

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar 
Social i Família sobre la revisió de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00080/09
Sol·licitud i tramitació p. 49

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre l’acord 
entre el Departament de Cultura, el Gremi d’Empresaris de 
Cinemes i la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics
Tram. 354-00081/09
Sol·licitud i tramitació p. 49

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocu
pació sobre la seva actuació i els informes del seu departa
ment amb relació al projecte de traçat de la línia de molt alta 
tensió entre Penyalba (Aragó) i Isona en el tram que afecta 
el Pallars Jussà
Tram. 354-00083/09
Sol·licitud i tramitació p. 49

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de Ramon Font, pre
sident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les actuacions 
fetes i les previstes amb relació al nou pressupost
Tram. 356-00114/09
Acord sobre la sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença de Ramon Font, pre
sident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les activitats i 
la situació econòmica del Consell
Tram. 356-00115/09
Acord sobre la sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Institut d’Estudis Catalans davant la Comissió d’Ense
nyament i Universitats perquè presenti el portal Meridià (Me
surament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació)
de l’Observatori de la Recerca
Tram. 356-00126/09
Acord sobre la sol·licitud p. 49

Sol·licitud de compareixença de representants del 
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya davant 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè exposin 
les perspectives de futur del Consorci
Tram. 356-00157/09
Acord sobre la sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca
talunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per
què presenti l’estudi Universitat i Treball a Catalunya 2011 - 
Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les 
universitats catalanes
Tram. 356-00182/09
Acord sobre la sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Centre d’Acollida Turística davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè informi sobre la situació d’aquest centre
Tram. 356-00191/09
Sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença de Carmela Fortuny, 
directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis 
Socials, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigra
ció perquè informi sobre els impagaments a les entitats so
cials i les conseqüències en el sector i en les persones
Tram. 356-00192/09
Sol·licitud p. 50

Sol·licitud de compareixença de Carles Llorens i 
Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament, 
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del quadrienni 20062010 i les línies de treball del mandat del 
quadrienni actual
Tram. 357-00149/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Ramon Font, president del Con
sell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar sobre les actuacions fetes i les 
previstes amb relació al nou pressupost
Tram. 357-00150/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Ramon Font, president del Con
sell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de 
Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per a informar sobre les activitats i la situació 
econòmica del Consell
Tram. 357-00151/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença d’una representació de la Federa
ció de Municipis de Catalunya davant la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Eco
nòmic
Tram. 357-00152/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença d’una representació de l’Associa
ció Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Con
cert Econòmic
Tram. 357-00153/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 55

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels di-
putats

Sol·licitud de canvi d’escó d’un diputat
Presentació p. 55

4.85. Sindicatura de Comptes

Resolució del 13 d’octubre del 2011, per la qual es 
disposa la publicació de l’acord del Ple de la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya del 27 de setembre del 2011, de no
menament del senyor Manel Rodríguez i Tió com a secretari 
general.
Resolució p. 55

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.25. Conflictes en defensa de l’autonomia local

Conflicte en defensa de l’autonomia local 3540/2003, 
promogut davant el Tribunal Constitucional per l’Ajuntament 
de Barcelona i deu altres ajuntaments de l’àrea metropolitana 
en relació amb l’article 79 de la Llei 31/2002, del 30 de de
sembre, de mesures fiscals i administratives
Tram. 384-00001/06
Al·legacions que formula el Parlament sobre la pervivència 
del recurs p. 55

Superior de Justícia de Catalunya amb relació a les sentèn
cies del Tribunal Suprem de reintroducció del castellà com a 
llengua vehicular a les escoles
Tram. 355-00055/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 52

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre els 
objectius i el compliment del seu pla de govern
Tram. 355-00056/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 52

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

Compareixença de Concepció Patxot Cardoner, 
professora titular de teoria econòmica de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de 
Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00106/09
Substanciació p. 53

Compareixença del president de la Creu Roja de 
Catalunya davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat 
per a explicar el Pla d’acció en matèria de cooperació i d’aju
da humanitària
Tram. 357-00109/09
Substanciació p. 53

Compareixença d’Antolín Sànchez Presedo davant 
la Comissió de Justícia per a informar sobre la proposta de 
directiva europea d’un marc regulador de les hipoteques i 
sobre les propostes i els informes formulats sobre aquesta 
qüestió
Tram. 357-00131/09
Substanciació p. 53

Compareixença de Germà Bel i Queralt, catedràtic 
d’economia de la Universitat de Barcelona, davant la Co
missió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic
Tram. 357-00136/09
Substanciació p. 53

Compareixença de Jesús RuizHuerta Carbonell, 
catedràtic d’hisenda pública de la Universitat Rei Joan Car
les (Comunitat de Madrid), davant la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00137/09
Substanciació p. 53

Compareixença d’una representació de l’Institut 
d’Estudis Catalans davant la Comissió d’Ensenyament i Uni
versitats per a presentar el portal Meridià de l’Observatori 
de la Recerca
Tram. 357-00145/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença de representants del Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a exposar les perspectives 
de futur del Consorci
Tram. 357-00146/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 53

Compareixença d’una representació de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya da
vant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a presen
tar l’estudi Universitat i treball a Catalunya 2011 - Estudi de 
la inserció laboral de la població titulada de les universi-
tats catalanes
Tram. 357-00147/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54

Compareixença de Carles Llorens i Vila, director 
general de Cooperació al Desenvolupament, davant la Co
missió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre les 
actuacions als països de la Banya d’Àfrica
Tram. 357-00148/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 54
Substanciació p. 54

Compareixença d’una representació del Fons Cata
là de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat per a exposar el balanç del mandat 
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha 
adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 5/2011, referent a Televisió de Catalunya, SA, corres-
ponent als anys 2007, 2008 i 2009 (tram. 256-00008/09) i 
n’assumeix les conclusions i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 279/IX del Parlament de Cata-
lunya, per la qual s’aprova l’Informe de fis-
calització 12/2011, referent a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, correspo-
nent als anys 2007, 2008 i 2009
Tram. 256-00014/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 7, 06.10.2011, DSPC-C 152

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 4 i 6 d’octubre, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de 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).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 12/2011, referent a la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, corresponent als anys 2007, 2008 
i 2009 (tram. 256-00014/09) i n’assumeix les conclusi-
ons i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Condicionar les aportacions econòmiques a la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals al fet que hi 
hagi més control i transparència en la gestió i el cost de 
personal.

b) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comp-
tes que recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 277/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
4/2011, referent a la Fundació Centre de Docu-
mentació Política, corresponent al 2009
Tram. 256-00007/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 7, 06.10.2011, DSPC-C 152

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 4 i 6 d’octubre, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
4/2011, referent a la Fundació Centre de Documentació 
Política, corresponent al 2009 (tram. 256-00007/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fis-
calització 4/2011, referent a la Fundació Centre de Do-
cumentació Política, corresponent al 2009 (tram. 256-
00007/09) i n’assumeix les conclusions i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull 
l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 278/IX del Parlament de Catalunya, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
5/2011, referent a Televisió de Catalunya, SA, 
corresponent als anys 2007, 2008 i 2009
Tram. 256-00008/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 7, 06.10.2011, DSPC-C 152

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 4 i 6 d’octubre, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
5/2011, referent a Televisió de Catalunya, SA, correspo-
nent al 2007, 2008 i 2009 (tram. 256-00008/09).
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253-00003/09), presentada pel G. P. del Partit Popular 
de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya encomana a la Sindicatura de 
Comptes que, d’acord amb el que disposa la Llei 18/2010, 
del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, elabori un 
informe de fiscalització del Grup Consell Comarcal del 
Barcelonès de l’exercici 2005 ençà, relatiu a la gestió 
comptable, les despeses, els contractes i els convenis de 
les seves societats i els seus organismes.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 282/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la participació en els processos 
informatius i de consulta de la Unió Europea
Tram. 250-00556/09

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 5, 13.10.2011, DSPC-C 155

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió tinguda el 13 d’octubre de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre la participació del 
Parlament de Catalunya en els processos informatius i 
de consulta de la Unió Europea (tram. 250-00556/09), 
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió (reg. 17072).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Donar-li suport per tal que tingui coneixement dels 
processos d’informació pública o consulta institucional 
que promoguin la Comissió Europea i altres instituci-
ons de la Unió Europea, facilitant-li els antecedents, els 
documents i els informes que prepari el Govern mateix, 
de manera que el Parlament pugui prendre posició sobre 
aquestes qüestions quan ho consideri convenient.

b) Promoure un debat anual al Parlament, ja sigui en ple-
nari o bé en comissió, en què informi sobre els aspectes 
més rellevants del programa d’actuació de la Unió Euro-
pea, de l’aplicació de les polítiques europees a Catalunya 
i de la participació en la formació i execució d’aquestes 
polítiques.

Resolució 280/IX del Parlament de Catalu-
nya, per la qual s’aprova l’Informe de fisca-
lització 13/2011, referent al Grup Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, correspo-
nent als anys 2007, 2008 i 2009
Tram. 256-00015/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 7, 06.10.2011, DSPC-C 152

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda els dies 4 i 6 d’octubre, ha debatut les propostes 
de resolució presentades pels grups parlamentaris, sub-
següents a la presentació de l’Informe de fiscalització 
13/2011, referent al Grup Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, corresponent als anys 2007, 2008 i 
2009 (tram. 256-00015/09).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fisca-
lització 13/2011, referent al Grup Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, corresponent als anys 2007, 
2008 i 2009 (tram. 256-00007/09) i n’assumeix les con-
clusions i recomanacions.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Condicionar les aportacions econòmiques a la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals al fet que hi 
hagi més control i transparència en la gestió i el cost de 
personal.

b) Seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comp-
tes que recull l’informe a què fa referència l’apartat 1.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
José Antonio Coto Roquet Joan Morell i Comas

Resolució 281/IX del Parlament de Catalu-
nya, d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes 
de l’elaboració d’un informe de fiscalització 
del Grup Consell Comarcal del Barcelonès
Tram. 253-00003/09

Adopció
Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió núm. 7, 06.10.2011, DSPC-C 152

Comissió de la Sindicatura de Comptes

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió 
tinguda el dia 6 d’octubre, ha estudiat el text de la pro-
posta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comp-
tes de l’elaboració d’un informe de fiscalització (tram. 
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Resolució 284/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la reclamació al Govern de l’Estat 
de la competència per a establir els criteris 
d’accés a la universitat
Tram. 250-00246/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 11, 13.10.2011, DSPC-C 156

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 13 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la transferència de la compe-
tència sobre la regulació de l’accés a la universitat (tram. 
250-00246/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i l’esmena del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12314).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al 
Govern de l’Estat la competència per a establir, d’acord 
amb les universitats, els criteris d’accés a la universitat 
per tal que permetin polítiques pròpies a les comunitats 
autònomes, en el marc de llurs competències estatutà-
ries, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats 
del sistema universitari en consonància amb la realitat 
social actual.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

Resolució 285/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre els recursos humans, tècnics i 
materials de suport als alumnes amb neces-
sitats educatives especials
Tram. 250-00256/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 11, 13.10.2011, DSPC-C 156

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 13 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la informació i els recur-
sos amb relació als alumnes amb necessitats educatives 
especials (tram. 250-00256/09), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
l’esmena del Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 12315).

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

c) Promoure jornades conjuntes i sessions tècniques i 
d’anàlisi entre el Parlament i el Govern, sobre els afers 
vinculats amb la Unió Europea.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laia Ortiz i Castellví Ernest Maragall i Mira

Resolució 283/IX del Parlament de Catalu-
nya, de suport al procés de Líbia cap a un 
règim democràtic
Tram. 250-00566/09

Adopció
Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea
Sessió núm. 5, 13.10.2011, DSPC-C 155

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, en 
la sessió tinguda el 13 d’octubre de 2011, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el reconeixement 
del Consell Nacional Libi de Transició com a interlocu-
tor legítim i representatiu de Líbia i sobre l’establiment 
de relacions institucionals amb el dit Consell (tram. 250-
00566/09), presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 17441 i 17657).

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

Resolució

1. El Parlament de Catalunya, com a cambra parlamen-
tària que sempre ha propugnat els drets del pobles re-
coneguts per la Declaració universal dels drets humans, 
la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional, 
expressa el suport i la solidaritat al poble de Líbia, pel 
seu patiment i la seva fermesa en l’assoliment d’un futur 
de pau, llibertat i justícia.

2. El Parlament de Catalunya considera que l’Estat espa-
nyol ha de reconèixer el Consell Nacional de Transició 
com a interlocutor legítim i provisionalment representa-
tiu del poble de Líbia, mentre no hi hagi un govern elegit 
democràticament.

3. El Parlament de Catalunya manifesta l’esperança que 
tot el procés iniciat a Líbia no només finalitzi amb l’en-
derrocament d’un dictador sinó que es creïn bases sòli-
des per a un règim democràtic consistent i perdurable.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

La secretària de la Comissió El president de la Comissió
Laia Ortiz i Castellví Ernest Maragall i Mira



24 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 163

1.15. TRAMITACIONS CLOSES AMB TExT APROvAT O CLOSES EN LA FORMULACIó 10

Resolució 287/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’inici de les obres de construcció 
del nou edifici de l’Escola Marta Mata, del 
Vendrell
Tram. 250-00443/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 11, 13.10.2011, DSPC-C 156

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 13 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de cons-
trucció del nou edifici de l’Escola Marta Mata del Ven-
drell (Baix Penedès) (tram. 250-00443/09), presentada 
pel Grup Parlamentari Socialista, i l’esmena del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15642).

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar l’any 
2012 la construcció del nou edifici de l’Escola Marta 
Mata, del Vendrell, amb l’objectiu que estigui disponible 
durant el curs 2012-2013.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

1.15. MOCIONS

Moció 45/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la política de turisme i la temporada 
turística de l’estiu del 2011
Tram. 302-00064/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 18, 20.10.2011, DSPC-P 32

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 d’octu-
bre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la 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), presentada pel di-
putat Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Subgrup Parlamentari de Solidaritat 
Catalana per la Independència (reg. 22009), pel Sub-
grup Parlamentari Ciutadans (reg. 22134), pel Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 22153), pel Grup Parlamentari 

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a mantenir i 
optimar, tan àmpliament com les circumstàncies ho per-
metin, els recursos humans, tècnics i materials de suport 
destinats als alumnes amb necessitats educatives especi-
als que permetin garantir-ne l’atenció adequada, tant els 
ordinaris, de les unitats de suport a l’educació especial 
(USEE), com els dels centres d’educació especial (CEE).

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina

Resolució 286/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció del gimnàs de la 
Secció d’Institut de Collbató
Tram. 250-00258/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 11, 13.10.2011, DSPC-C 156

Comissió d’Ensenyament i Universitats

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 13 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de 
la Secció d’Institut de Collbató (Baix Llobregat) (tram. 
250-00258/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

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

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, per a fer 
efectiva la Resolució 716/VIII, sobre la construcció del 
gimnàs de la Secció d’Institut de Collbató (Baix Llobre-
gat), a fixar conjuntament amb l’Ajuntament i la comu-
nitat educativa de la població el calendari d’execució i a 
iniciar les obres d’acord amb aquest calendari.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

El secretari de la Comissió El president de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi Joaquim Llena i Cortina
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Moció 46/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la política de salut
Tram. 302-00066/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 18, 20.10.2011, DSPC-P 32

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 d’octu-
bre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política de salut (tram. 302-00066/09), presenta-
da per la diputada Eva García i Rodríguez, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22114), 
pel Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 22135) i pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 22170).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dur a terme la reordenació dels serveis sanitaris, per 
tal de millorar-ne l’eficiència, basant-se en: 

Primer. La millora de l’atenció primària. En aquest sen-
tit, el Parlament insta el Govern a adoptar mesures per a 
reduir les variacions en la qualitat dels serveis addicio-
nals d’atenció primària que ajuden a mantenir les presta-
cions hospitalàries, objectiu que requereix una xarxa de 
proveïdors d’atenció primària que promoguin i mantin-
guin la continuïtat de l’atenció a la població local i actuïn 
com a centres destinats no solament a la prestació de ser-
veis generalistes, sinó també a l’accés als diagnòstics i al 
tractament de malalties cròniques.

Segon. La coordinació assistencial. En aquest sentit, el 
Parlament insta el Govern a vincular més estretament els 
equips d’atenció primària amb els especialistes i amb al-
tres professionals de la salut i de l’atenció social, donant 
protagonisme a l’atenció primària i fent un seguiment del 
flux de pacients que permeti assegurar que els pacients 
i usuaris dels serveis sanitaris reben una atenció eficaç i 
ben coordinada, tenint present que els sistemes d’infor-
mació compartits contribueixen a millorar la continuïtat 
entre dispositius.

Tercer. La millora de l’atenció especialitzada d’alta qua-
litat. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a 
emprendre mesures destinades a racionalitzar l’atenció 
d’aguts als hospitals i concentrar els serveis d’especia-
listes capaços d’oferir els millors resultats, amb el suport 
de xarxes que vinculin experiència en entorns diferents.

Quart. L’establiment d’estàndards de qualitat assistenci-
al. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a re-
duir les variacions injustificables de la pràctica clínica, 
mitjançant la recollida sistemàtica de dades i la publi-
cació d’aquestes dades i per mitjà d’incentius que evitin 
la variabilitat, posant èmfasi en l’adopció de decisions 
compartides per a establir un nivell adequat d’atenció.

del Partit Popular de Catalunya (reg. 22165) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 22169).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Potenciar la marca «Catalunya» com a destinació tu-
rística nacional que es distingeix per la qualitat i la mul-
tiplicitat d’ofertes i paisatges, incorporant-hi les marques 
de les seves destinacions turístiques, reconegudes inter-
nacionalment. Un dels grans actius de la marca «Catalu-
nya» és la seva cultura, que la singularitza i la fa única.

b) Continuar desenvolupant un programa d’actuacions 
per tal que els visitants, durant llur estada a Catalunya, 
en percebin la realitat de país, donant suport a la creació, 
el desenvolupament i la promoció dels productes i ser-
veis turístics basats en els principis de la sostenibilitat 
econòmica, social, ambiental i cultural recomanats per 
l’Organització Mundial del Turisme (OMT), a favor de la 
creació de rutes temàtiques, l’estructuració de productes 
a partir del patrimoni cultural, tangible i intangible, i la 
valorització de la identitat i l’autenticitat com a factors de 
singularitat i diferenciació de les destinacions catalanes.

c) Impulsar un programa transversal, concertant-lo amb 
les organitzacions dels sectors implicats, orientat a la 
formació integral a mida dels treballadors de l’hostale-
ria, el turisme i el comerç, per tal de millorar el conei-
xement del català i incrementar-ne l’ús en aquests sec-
tors, tal com estableix la Moció 16/IX del Parlament de 
Catalunya, sobre la coordinació i l’impuls de la política 
lingüística.

d) Tornar a participar activament a la xarxa Necstour 
(Xarxa de regions europees per a un turisme sostenible i 
competitiu), sens perjudici de participar en altres xarxes 
que es puguin crear en el futur. La xarxa Necstour fou 
fundada per Catalunya, la Toscana, la Provença, els Alps 
i la Costa Blava i és l’única interlocutora reconeguda, 
fora dels estats, per la Comissió Europea.

e) Crear la Taula del Turisme com a òrgan permanent de 
participació d’aquest sector.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

El secretari primer La presidenta del Parlament
Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català
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Moció 47/IX del Parlament de Catalunya, so-
bre les relacions i els compromisos institu-
cionals amb els ajuntaments
Tram. 302-00067/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 18, 20.10.2011, DSPC-P 32

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 d’octu-
bre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre les relacions i els compromisos institucionals amb 
els ajuntaments (tram. 302-00067/09), presentada per la 
diputada Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari 
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 21942), pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa (reg. 21953), pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 22105), pel 
Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 22136) i pel Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 22171).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer públiques i trametre als grups parlamentaris, en 
el termini de dos mesos, les dades sobre el deute de la 
Generalitat, agregades i desagregades, amb els ajunta-
ments, els consells comarcals i altres ens locals.

b) Fer públiques i trametre als grups parlamentaris, en el 
termini de dos mesos, les dades sobre els compromisos 
pluriennals vigents de la Generalitat amb els ens locals, 
de manera agregada i desagregada.

c) Abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el 
deute que la Generalitat hi tingui pendent, i, en els casos 
que això no sigui possible, fixar, també abans d’acabar 
l’any, un calendari per al pagament del deute de la Ge-
neralitat amb els ajuntaments que integri el conjunt dels 
departaments i llurs organismes dependents i vinculats.

d) Garantir el manteniment de l’aportació econòmica de 
la Generalitat derivada d’acords i convenis ja signats que 
afecti l’exercici de competències municipals i, especial-
ment, els serveis ja prestats pels ajuntaments que afecten 
les escoles bressol, les escoles de música, d’art i dansa i 
els serveis de benestar social, entre altres.

e) Integrar les retallades pressupostàries, en el cas que 
n’hi hagi, en un sol paquet per tal que els ajuntaments 
puguin fer llurs previsions, i mirar d’aplicar-les amb ca-
ràcter de futur per a facilitar la previsió de control de la 
despesa dels ajuntaments.

f) Promoure un acord de govern per tal que, de confor-
mitat amb l’article 219.3 de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, en l’elaboració de tots els projectes de llei que 
comportin un esforç econòmic afegit o una nova càrrega 
financera als ens locals no siguin aprovats sense la con-
signació pressupostària corresponent, i analitzar totes 

b) Revisar el decret de garantia de llistes d’espera d’acord 
amb criteris clínics, tot prioritzant els procediments qui-
rúrgics en espera al sistema sanitari públic segons l’im-
pacte en la qualitat de vida del pacient, el risc de compli-
cació durant l’espera, el temps d’espera dels pacients en 
la llista i l’efectivitat clínica de la intervenció.

c) Posar en marxa un pla de mesures d’estalvi en la des-
pesa farmacèutica, entre les quals hi ha d’haver, com a 
mínim: 

Primer. La modificació de la legislació farmacèutica, de 
manera que el catàleg farmacèutic inclogui els medica-
ments genèrics i els medicaments de preu menor, tot ga-
rantint la relació entre el cost i l’efectivitat.

Segon. La priorització de la utilització de medicaments 
genèrics i de productes de preu menor en el sistema pú-
blic de salut.

Tercer. La incentivació, pel que fa a l’ús de medicaments 
en l’àmbit hospitalari, de la compra agregada, l’emma-
gatzematge i la logística de distribució.

d) Presentar i fer públic, en el termini de vint dies, un 
informe sobre els resultats que s’han obtingut amb les 
primeres mesures de reordenació dels serveis sanitaris.

e) Revisar i, si escau, modificar els canvis dels horaris 
dels centres d’atenció primària, dels horaris dels centres 
d’urgències i dels horaris d’utilització de determinades 
zones dels centres hospitalaris, per tal d’oferir la millor 
atenció als usuaris del sistema sanitari públic, en funció 
de l’avaluació dels resultats i de les necessitats de servei.

f) Promoure acords amb els representants dels professio-
nals de la salut per tal de minimitzar l’efecte dels ajustos 
pressupostaris en les retribucions i les condicions labo-
rals dels professionals sanitaris.

g) Presentar als grups parlamentaris el document marc 
del Pla de salut 2011-2014, incloent-hi les línies d’actua-
ció estratègiques del Departament per a aquest període.

h) Mantenir el pes relatiu del Departament de Salut en 
els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2012, per 
tal que el pressupost no afecti la qualitat dels serveis del 
sistema públic de salut.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

La secretària segona La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català
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ciutadania que garanteixi uns ingressos mínims a totes 
les persones.

b) Garantir que el nou pacte nacional per a la inclusió 
social i l’eradicació de la pobresa presti una atenció es-
pecial a la pobresa infantil.

c) Amb relació al sistema català de promoció de l’au-
tonomia personal i atenció a la dependència, constituir 
un grup de treball sobre el dret a la vida independent, 
en què hi hagi representants del Govern, de les forces 
parlamentàries, d’entitats expertes en drets humans i de 
les entitats que han desenvolupat projectes pilot d’assis-
tència personal, per tal d’adequar l’Ordre ASC/471/2010, 
del 28 de setembre, per la qual es regulen les prestacions 
i els i les professionals de l’assistència personal a Cata-
lunya, a la Convenció, per la via política sense esperar la 
resolució judicial.

d) Pel que fa al suport al tercer sector, fer efectiu el paga-
ment a les residències geriàtriques i als centres de disca-
pacitats en el temps i amb la forma establerts.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

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

1.20. INTERPEL·LACIONS

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 18, tinguda el 19.10.2011 (DSPC-P 31).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 18, tinguda el 19.10.2011 (DSPC-P 31).

les lleis vigents que comportin un esforç difícil d’assu-
mir avui pels ajuntaments i, en la mesura del possible, 
fer-ne una revisió.

g) Aplicar el principi de lleialtat institucional en les se-
ves relacions amb els ens locals prenent el compromís de 
negociar-hi prèviament les mesures que tingui previstes 
i que poden afectar a les institucions municipals, i infor-
mar-los prèviament de les mesures que pensa aplicar, si 
aquestes afecten els ens locals.

h) Donar suport als ajuntaments catalans en la negocia-
ció amb el Govern de l’Estat per a evitar les conseqüèn-
cies que es derivarien de la devolució que aquest reclama 
de la diferència dels imports de les transferències que va 
atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009, a 
causa d’una previsió errònia feta per la mateixa Admi-
nistració de l’Estat.

i) Negociar amb les associacions representatives d’ens 
locals un acord per a l’estabilitat econòmica dels ajun-
taments, que hauria de definir actuacions concretes el 
proper mes de novembre.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

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

Moció 48/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la política social
Tram. 302-00070/09

Aprovació
Ple del Parlament
Sessió núm. 18, 20.10.2011, DSPC-P 32

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 20 d’octu-
bre de 2011, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política social (tram. 302-00070/09), presenta-
da per la diputada Laura Massana Mas, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
22014), pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 22115), 
pel Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 22138), pel 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 
22166) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22172).

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

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar, en el marc del nou pacte nacional per a la 
inclusió social i l’eradicació de la pobresa, un estudi so-
bre el desenvolupament del dret que recull l’article 24.3 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya sobre la renda de 
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1.30. ALTRES TRAMITACIONS

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 22/2011, relatiu a la Fundació Politècnica 
de Catalunya, corresponent al 2009
Tram. 258-00016/09

Coneixement de l’Informe

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

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

1.40.03. CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre la políti-
ca pesquera comuna
Tram. 295-00051/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del Regla-
ment, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’es-
tableix l’organització comuna de mercats 
en el sector dels productes de la pesca i de 
l’aqüi cultura
Tram. 295-00057/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del Regla-
ment, ha conegut la proposta.

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 18, tinguda el 19.10.2011 (DSPC-P 31).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 18, tinguda el 19.10.2011 (DSPC-P 31).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 18, tinguda el 19.10.2011 (DSPC-P 31).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 18, tinguda el 19.10.2011 (DSPC-P 31).

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

Substanciació

Sessió plenària núm. 18, tinguda el 19.10.2011 (DSPC-P 31).
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2. TRAMITACIONS CLOSES PER REBUIG, 
RETIRADA, CANVI O DECAÏMENT

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

2.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Marta Mata, a Montornès del 
Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 250-00261/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 11 de la Comissió d’Ensenya-
ment i Universitats, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 156).

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres de construcció de la nova escola de 
Vall-llobrega (Baix Empordà)
Tram. 250-00272/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament i Universitats 
en la sessió núm. 11, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 156).

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

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, tinguda el 19.10.2011 (DSPC-P 31)

Aprovació de les esmenes a la totalitat de de
volució

El Ple del Parlament, en la sessió núm. 18, tinguda el 
19.10.2011 (DSPC-P 31), ha aprovat les esmenes a la to-
talitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legisla-
tiva resta rebutjada. 

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre la de-
finició, la designació, la presentació, l’eti-
quetatge i la protecció de les indicacions 
geogràfiques dels productes vitivinícoles 
aromatitzats
Tram. 295-00062/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural, d’acord amb l’article 181 del Regla-
ment, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell relatiu a la in-
troducció accelerada de normes en matèria 
de doble buc o de disseny equivalent per a 
petroliers de buc únic
Tram. 295-00067/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb 
relació a la Proposta de decisió del Consell 
per la qual es modifica la Decisió 2007/659/
CE pel que fa al període d’aplicació i el con-
tingent anual que es poden beneficiar d’un 
tipus reduït d’impost especial
Tram. 295-00069/09

Coneixement de la proposta

La Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea, 
d’acord amb l’article 181 del Reglament, ha conegut la 
proposta.
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3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

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

Pròrroga del termini per a proposar compa
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22123 
i 22125).

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

Finiment del termini: 21.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 19.10.2011.

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

Pròrroga del termini per a proposar compa
reixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 22123).

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

Finiment del termini: 21.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 19.10.2011.

2.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur de la indústria del cinema
Tram. 302-00065/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 18, 
tinguda el 20.10.2011 (DSPC-P 32).

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació dels serveis sanitaris 
públics
Tram. 302-00068/09

Rebuig

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 18, 
tinguda el 20.10.2011 (DSPC-P 32).
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3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre la posada en 
funcionament de la llar residència per a per-
sones amb malaltia mental Montnegre del 
barri de les Corts, de Barcelona
Tram. 250-00573/09

Esmenes presentades
Reg. 22195 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CBFI, 20.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22195)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a posar en funcionament, tal i com el Govern de 
la Generalitat té previst abans de finalitzar l’any, la llar 
residència per a persones amb malaltia mental Equador/
Montnegre, a Barcelona.»

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

Esmenes presentades
Reg. 22220 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 19.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22220)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a estudiar les propostes que es presentin per a la 
possible recuperació i viabilitat del Festival Shakespeare 
en el futur.»

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de de-
sembre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, i 
de modificació de l’article 1 del Decret legis-
latiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 
29 de març, de l’Estatut de l’empresa públi-
ca catalana
Tram. 202-00025/09

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, tinguda el 19.10.2011 (DSPC-P 31)

Retirada de l’esmena a la totalitat presenta
da pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió

Retirada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
en la sessió núm. 18 del Ple del Parlament, tinguda el 
19.10.2011 (DSPC-P 31).

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 15.03.2011.

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 25.10.2011 al 31.10.2011).

Finiment del termini: 02.11.2011; 09:30 h.
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Apartat 2

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

«2. Instar el Govern de l’Estat perquè en el diàleg bila-
teral amb el Govern de Colòmbia ofereixi el suport de 
l’Estat Espanyol a les institucions colombianes per asso-
lir els reptes identificats a l’Informe Anual de l’Oficina de 
Colòmbia de l’Alt Comissionat pels Drets Humans de les 
Nacions Unides.»

Proposta de resolució sobre el trasllat de 
l’Arxiu Històric Comarcal de l’Anoia, a Igua-
lada, a l’edifici de La Igualadina Cotonera
Tram. 250-00601/09

Esmenes presentades
Reg. 22221 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 19.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22221)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

Treballar conjuntament amb l’Ajuntament d’Igualada 
(Anoia), per trobar solucions tècniques que millorin els 
espais públics i de treball de l’edifici de Cal Maco, seu de 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.»

Proposta de resolució sobre la publicació 
del text legal vigent de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya
Tram. 250-00616/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 22313 i 22633).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.10.2011 al 21.10.2011).

Finiment del termini: 24.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.10.2011.

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

Esmenes presentades
Reg. 21022 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCL, 19.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 21022)

Apartat 2

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

«2. El Parlamento de Catalunya insta al Gobierno de la 
Generalitat de Catalunya a revisar los expedientes de 
subvenciones y convenios con la entidad Ómnium Cultu-
ral de los últimos cinco años con el fin de comprobar que 
los recursos económicos facilitados estén adecuadamen-
te justificados y se hayan destinado a los objetivos para 
los cuales fueron concedidos y en su caso, si correspon-
de, iniciar el procedimiento de revocación.»

Proposta de resolució de suport al poble de 
Colòmbia per la violació dels drets humans i 
del dret internacional humanitari
Tram. 250-00587/09

Esmenes presentades
Reg. 22215 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CCS, 19.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22215)

Apartat 1

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

«1. El Parlament de Catalunya: 

– Expressa la seva solidaritat amb el poble colombià i 
lloa els seus esforços per la resolució pacífica del conflic-
te intern que pateix el país.

– Expressa el compromís del Parlament de Catalunya 
amb les normes internacionals de protecció dels drets 
humans i condemnar qualsevol acte que les contravingui.

– Expressa el suport i encoratja al Govern colombià a 
adoptar les mesures necessàries per posar fi al conflicte in-
tern al país i especialment complir les recomanacions pre-
vistes a l’Informe Anual de l’Oficina de Colòmbia de l’Alt 
Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides.
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Proposta de resolució sobre l’ampliació de 
l’àrea de peatge de Figueres Sud de l’auto-
pista AP-7
Tram. 250-00620/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22633).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.10.2011 al 21.10.2011).

Finiment del termini: 24.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.10.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22633).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.10.2011 al 21.10.2011).

Finiment del termini: 24.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.10.2011.

Proposta de resolució sobre les activitats 
militars al parc de Collserola, a Barcelona
Tram. 250-00622/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22633).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.10.2011 al 21.10.2011).

Finiment del termini: 24.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.10.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 22313 i 22633).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.10.2011 al 21.10.2011).

Finiment del termini: 24.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.10.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 22313 i 22633).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.10.2011 al 21.10.2011).

Finiment del termini: 24.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.10.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22633).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.10.2011 al 21.10.2011).

Finiment del termini: 24.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.10.2011.
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Proposta de resolució sobre la petició al 
Govern de l’Estat d’activar els tràmits per 
al reconeixement de l’Himne de les Nacions 
Unides, de Pau Casals, com a himne oficial 
de l’organització
Tram. 250-00626/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 22313 i 22633).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.10.2011 al 21.10.2011).

Finiment del termini: 24.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.10.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 22313 i 22633).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.10.2011 al 21.10.2011).

Finiment del termini: 24.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.10.2011.

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del Programa per a la prevenció i assistèn-
cia de la sida
Tram. 250-00669/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 21181 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

Darrerament s’ha fet públic que, amb la nova Agència de 
Salut Pública de Catalunya, no es preveu donar continu-
ïtat al programa de Prevenció i Assistència del VIH/Sida 
a Catalunya (PPAS) durant el 2012.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 22313 i 22633).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.10.2011 al 21.10.2011).

Finiment del termini: 24.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.10.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista, Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 22313 i 22633).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.10.2011 al 21.10.2011).

Finiment del termini: 24.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.10.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22633).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 20.10.2011 al 21.10.2011).

Finiment del termini: 24.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 20.10.2011.
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d’aigua extraordinari que va provocar la major riuada re-
gistrada des del 1994.

La força de les aigües va provocar desperfectes en diver-
ses estructures hidràuliques, però totes dins de l’espai de 
ribera, sense danys a altres bens i persones.

L’Ajuntament de Granollers, de manera urgent va actuar 
en 4 fronts per pal·liar part dels desperfectes.

En el meandre de la zona de l’església i del gual de Pa-
lou, la riuada en el marge dret va colpejar la base del 
mur de formigó, fins a provocar un descalçament d’uns 
40 metres, que va fer moure i inclinar-se un tot un tram 
d’uns 30 metres del mur de formigó.

Per evitar que noves avingudes continuessin descalçant 
més tram del mur del marge dret, l’ajuntament de Grano-
llers va procedir a una actuació urgent de recentrament 
de la llera i construcció d’un espigó de protecció, que 
va permetre reomplir les cavitats de sota els fonaments 
del mur que encara no havia col·lapsat en un tram d’una 
longitud de 40 metres.

Pels antecedents històrics i administratius de quan es 
van procedir a l’atermenament del riu Congost i cons-
trucció dels esmentats murs, la reconstrucció del mur 
entra plenament en la competència de l’ACA.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya, insta al Govern de la Gene-
ralitat a través de l’Agencia Catalana de l’Aigua a encar-
regar les obres de reconstrucció de murs d’endegament 
del riu Congost aigües amunt del gual de Palou.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

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

Proposta de resolució sobre el projecte i 
l’execució del túnel ferroviari d’Horta, a Bar-
celona
Tram. 250-00671/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21281 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Celestino Corbacho 
Chaves, diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachi-
pi, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada, Joan 
Ferran Serafini, diputat del Grup Parlamentari Socialis-
ta, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Aquesta decisió s’ha fet amb manca de transparència 
i sense convocar la Comissió Interdepartamental de la 
Sida de Catalunya, màxim òrgan responsable de les po-
lítiques de VIH/sida de Catalunya –que no es reuneix 
des de l’any passat. Tampoc s’han tingut en compte les 
aportacions i suggeriments de les 21 entitats que treba-
llen conjuntament en l’àmbit de la prevenció i l’atenció 
clínica i social a les persones que viuen amb VIH/sida de 
Catalunya, agrupades en el Comitè 1 de desembre.

El PPAS és un programa que funciona des de l’any 1983, 
l’eliminació d’aquest pot comportar un deteriorament 
clínic i social a les persones amb VIH/Sida, i afavorir la 
proliferació de noves infeccions de transmissió sexual, 
ja que es podrien abandonar les mesures informatives i 
de prevenció, que estan àmpliament desenvolupades en 
el PPAS.

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. Donar continuïtat al programa de Prevenció i Assis-
tència del VIH/Sida a Catalunya.

2. Convocar de manera immediata la Comissió Interde-
partamental de la Sida a Catalunya.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2011

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

Proposta de resolució sobre l’encàrrec a 
l’Agència Catalana de l’Aigua de reconstruir 
els murs de canalització del Congost aigües 
amunt del gual de Palou
Tram. 250-00670/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 21280 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, 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

En el període de pluges entre el 12 i 15 de març de 2011, 
es van registrar precipitacions copioses a la zona del 
Montseny (més de 300mm acumulats) el que va compor-
tar la captació pel curs baix del riu Congost d’un volum 
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Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Escola Les Ciències (Bufalà II) i de l’Es-
cola Lola Anglada, de Badalona, i sobre el 
compliment dels acords relatius als estudis 
d’educació secundària en aquesta ciutat
Tram. 250-00672/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 21338 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Daniel Font i Cardona, 
diputat, Caterina Mieras i Barceló, 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-
versitat.

Exposició de motius

Davant la situació de crisi econòmica que viu el nostre 
país des de fa tres anys, els governs municipals, malgrat 
la manca de revisió del model de finançament local, i 
assumint despeses més enllà de les seves competències 
directes, han actuat amb responsabilitat, garantint, dins 
de les seves possibilitats i amb els recursos amb els que 
compten, la cohesió social en els municipis, amb políti-
ques socials de proximitat i atenció personalitzada.

En els darrers anys, la Generalitat de Catalunya ha do-
nat suport als ens locals en aquest esforç per garantir la 
cohesió social, i per atendre i pal·liar la situació de crisi, 
amb l’increment de recursos pressupostaris directes de-
dicats al món local, i al món de l’educació, amb la con-
vicció que l’educació té un fort impacte en l’economia, 
en la societat i en la igualtat d’oportunitats.

En aquest sentit, el 15 de desembre de 2008 es va signar 
un acord entre el conseller d’Educació de la Generali-
tat i l’alcalde de Badalona que definia el protocol de col-
laboració en matèria d’educació, per atendre les necessi-
tats d’escolarització del municipi.

En dates posteriors es va anar implementant l’esmentat 
acord de tal forma que es van crear les escoles de Monti-
galà, Bufalà II (Les Ciències), Gorg-Badalona i l’amplia-
ció de les escoles Lola Anglada i Ventós Mir.

El 24 de novembre de 2010 es va signar un acord entre 
el conseller d’Educació de la Generalitat i l’alcalde de 
Badalona per planificar les accions a fer per atendre la 
demanda d’educació secundària obligatòria i dels estudis 
post-obligatoris a la ciutat.

Aquest acord va concretar també els passos i els perío-
des per a la tramitació de l’habilitació i construcció dels 
nous instituts-escola.

Darrerament, la tramitació de la construcció de l’oferta 
escolar de Badalona ha estat aturada pel Govern de la 
Generalitat, sense que s’hagi obtingut explicació raona-
da, d’una nova eventual programació de les construcci-
ons escolars, i del programa d’implementació dels nous 

Exposició de motius

El túnel d’Horta ferroviari és una important infraestruc-
tura a desenvolupar a mig termini, que ha de permetre 
una millor connexió de l’àrea del Vallès amb el Barcelo-
nès nord i que millorarà de forma significativa la quota 
del transport públic.

Aquesta actuació està prevista en el Pla territorial me-
tropolità de Barcelona, al en el Pla d’infraestructures de 
transport de Catalunya (PITC) i el Pacte nacional per a 
les infraestructures (PNI).

L’objectiu és descongestionar la xarxa viària, millorar el 
temps del trajecte en transport públic i facilitar la conne-
xió ferroviària actual de l’eix Vallès - Barcelona, mitjan-
çant noves infraestructures que permetin la millora de la 
qualitat del servei de transport públic en aquest corredor 
amb molta demanda de mobilitat.

El traçat d’aquesta infraestructura permetrà una nova pe-
netració a Barcelona, i a més a més, una connexió ràpida 
entre els tres àmbits que actualment estan en ple des-
envolupament: el Parc Alba del Vallès, la UAB, l’àmbit 
de desenvolupament ferroviari de la Sagrera i el 22@, 
la UPC, dotant-los d’un transport públic ràpid i eficient.

En aquest sector de la Regió Metropolitana de Barce-
lona, les infraestructures ferroviàries i viàries actuals 
estan ja molt col·lapsades, essent necessari començar a 
avançar en els estudis i projectes pertinents per poder-los 
dur a terme en el moment oportú, donada la seva impor-
tància estratègica.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
va adjudicar el passat mes de maig de 2010 l’estudi infor-
matiu d’aquesta infraestructura.

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 continuar els estudis i redactar els projectes per-
tinents corresponents a la futura execució del túnel fer-
roviari d’Horta, donada la seva importància estratègica.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Miquel Iceta Llorens, portaveu del GP SOC; Celestino 
Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera Gana-
chipi, Montserrat Capdevila Tatché, Joan Ferran Serafi-
ni, diputats del GP SOC
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ment s’havia presentat al jutjat de Instrucció de Guàrdia 
de Barcelona.

»El comportament dels comandaments policials respon-
sables d’aquesta inqualificable operació sol pot entendre’s 
des del més absolut menyspreu als drets individuals dels 
ciutadans i el respecte que mereixen els tribunals de justí-
cia com garants d’aquests drets, responsabilitats aquestes 
que per la seva extrema gravetat deuen depurar-se.

»Conforme als articles 547 i 564 de la [LECriminal] 
s’exi geix que abans de desplegar l’operatiu policial, els 
comandaments respectius recullin autorització a la Jut-
gessa Degana de Barcelona per entrar a l’edifici judicial 
amb la finalitat de detenir als imputats que es trobaven 
en les instal·lacions de la Ciutat de la Justícia. L’actuació 
policial va ser manifestament desproporcionada, consti-
tuint un clar abús en l’exercici de la força.

»La cosa més greu d’aquests esdeveniments és que els sis 
detinguts s’havien posat a disposició del Jutjat de Guàr-
dia i esperaven la decisió judicial sobre la seva situació, 
per la qual cosa la detenció va ser absolutament inne-
cessària per a la pràctica de les diligències policials o 
judicials.»

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

Proposta de resolució

1. Depurar les responsabilitats derivades de l’actuació del 
Departament d’Interior el dia 6 d’octubre a la Ciutat de 
la Justícia.

2. Informar al Parlament del resultat de la investigació o 
expedients derivats de l’actuació del departament d’In-
terior el dia 6 d’octubre a la Ciutat de la Justícia, con-
cretant quines responsabilitats polítiques s’han assumit.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

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

Proposta de resolució sobre la consulta de 
la conveniència de construir la central inte-
grada de mercaderies Logis Penedès
Tram. 250-00674/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21816 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 

instituts-escola que afecten a la demanda d’educació se-
cundària.

En la tramitació parlamentària del pressupost 2011 tam-
poc han estat incorporades les esmenes presentades en 
aquest sentit.

Donada la situació de paràlisi existent en l’actualitat, el 
Grup parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució

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

1. Desbloquejar la construcció de l’escola de Les Cièn-
cies (Bufalà II), i Lola Anglada, que ja tenien obres ad-
judicades així com la licitació de les obres dels centres 
Ventura Gassol, Montigalà i Baldiri Reixach.

2. Complir els acords de 24 de novembre de 2010, entre 
el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Badalona, 
referits a la planificació dels estudis d’educació secundà-
ria a la ciutat de Badalona, i en particular, el programa 
d’implementació dels instituts-escola.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Daniel 
Font i Cardona, Caterina Mieras i Barceló, diputats del 
GP SOC 

Proposta de resolució sobre la responsabi-
litat de l’actuació dels Mossos d’Esquadra a 
la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hos-
pitalet de Llobregat el 6 d’octubre de 2011
Tram. 250-00673/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 21394 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Exposició de motius

El dia 10 d’octubre la Sala de Govern del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya va adoptar el següent acord: 

«Acord reunió extraordinària sala Govern TSJC

»10 d’octubre de 2011

»La Sala de Govern condemna la decisió dels comanda-
ments dels Mossos d’Esquadra d’irrompre en un edifici 
judicial, per detenir a un grup de persones que voluntària-
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3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, tinguda el 19.10.2011 (DSPC-P 31)

Rebuig de les esmenes a la totalitat presen
tades pel Grup Parlamentari del Partit Popu
lar de Catalunya i pel Subgrup Parlamentari 
Ciutadans

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió núm. 18, 
tinguda el 19.10.2011 (DSPC-P 31).

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

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

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 25.10.2011 al 31.10.2011).

Finiment del termini: 02.11.2011; 09:30 h.

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

Debat de totalitat
Ple del Parlament

Sessió núm. 18, tinguda el 19.10.2011 (DSPC-P 31)

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Justícia.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 07.06.2011.

per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Atès que encara no s’ha aprovat definitivament el «Pla 
Director Urbanístic pel desenvolupament d’infraestruc-
tures viàries, ferroviàries i logístiques al Penedès» que 
inclou la construcció del CIM Logis Penedès entre les 
poblacions de Banyeres i l’Arboç i resta pendent que el 
Govern resolgui les al·legacions presentades i aporti tota 
la documentació requerida.

Atès la resposta del Comissari de Medi Ambient de la 
UE, Sr. Janez Potočnik, a les preguntes plantejades pels 
europarlamentaris catalans Raül Romeva i Oriol Jun-
queras en que palesava que aquest projecte no ha tingut 
en compte la voluntat i l’autonomia dels governs locals i 
recordava la normativa europea –la Directiva 2011/42/
CE– que estableix l’obligatorietat de realitzar consultes a 
la població afectada durant els processos de planificació 
territorial.

Ateses les declaracions realitzades pel Conseller Recoder 
durant la seva recent visita al Consell Comarcal del Baix 
Penedès en que donava suport a la construcció del Lo-
gis Penedès sense concretar si es tindrien en compte les 
peticions i al·legacions plantejades per representants del 
territori.

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. Convocar un procés de consulta i participació ciuta-
dana rigorós sobre la conveniència o no de la construc-
ció d’aquesta infraestructura en els termes actualment 
plantejats o en els que sorgeixin un cop resoltes les al-
legacions, que compti amb una representació equitativa 
de la societat civil, empresarial i política del territori i 
l’assessorament d’experts i acadèmics proposats tant per 
l’Administració com pels altres agents.

2. Realitzar la convocatòria d’aquest procés durant el pro-
per trimestre i que s’iniciï abans de que finalitzi l’any 2011.

3. Revisar l’anterior estudi econòmic i actualitzar les 
dades, a partir del context socioeconòmic actual, sobre 
creació de llocs de treball impacte ambiental, viabilitat 
d’altres zones logístiques, intermodalitat, i altres aspec-
tes significatius.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Hortènsia Grau Juan
Portaveu Diputada 
GP d’ICV-EUiA  GP d’ICV-EUiA
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a la interpel·lació al Govern sobre la política de turisme 
i la temporada turística de l’estiu del 2011 (tram. 302-
00064/09).

1 Enmienda núm. 1
De modificación
SP Ciutadans

Se modifica del punto cuatro la expresión señalada en 
cursiva:

«[...] per tal de millorar la formació dels professionals i el 
coneixement del anglès i incrementar-ne l’ús en aquests 
sectors»

Palau del Parlament, 18 de octubre de 2011

Carmen de Rivera Pla
Portavoz adjunto SP C’s

Esmena presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
22153)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laura Massana Mas, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les esmenes següents a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política de turisme 
i la temporada turística de l’estiu del 2011 (tram. 302-
00064/09).

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

D’un nou punt 7

7. En el termini de 3 mesos, el govern presentarà al Par-
lament un projecte de llei per a la creació de l’impost so-
bre les estades en empreses turística d’allotjament.

Aquest impost serà un tribut directe i propi de Catalunya, 
que gravarà les estades que fan les persones físiques en 
empreses d’allotjament, sigui quin sigui el seu domicili 
fiscal, sempre que els seus establiments estiguin situats 
a Catalunya.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputada GP d’ICV-EUiA 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 22165)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 

Termini per a proposar compareixences

Termini: 5 dies hàbils (del 25.10.2011 al 31.10.2011).

Finiment del termini: 02.11.2011; 09:30 h.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política de turisme i la tempo-
rada turística de l’estiu del 2011
Tram. 302-00064/09

Esmenes presentades
Reg. 22009, 22134, 22153, 22165, 22169 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 19.10.2011

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 22009)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant, Antoni Strubell i 
Trueta, diputat del Subgrup Parlamentari de Solidari-
tat Catalana per la Independència, d’acord amb el que 
estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les esmenes següents a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política de turisme 
i la temporada turística de l’estiu de 2011 (tram. 302-
00064/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 3, que quedaria així: 

3. Emprendre un Estudi sobre la conveniència de desple-
gament de la Xarxa de centres d’acollida turística (CAT), 
tot esbrinant-ne la rendibilitat, el perfil idoni per al seu 
emplaçament i la millora substancial de la seva visibilitat 
i capacitat d’atraure i servir el turista nacional, estatal i 
internacional.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

Alfons López i Tena Antoni Strubell i Trueta
Representant del SP de SI Diputat del SP de SI

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 22134)

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Carmen de Rivera Pla,  portavoz adjunto del Subgrupo 
Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 139 del Reglamento de la Cámara, 
presenta las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent 
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única interlocutora reconeguda, fora dels estats, per la 
Comissió Europea. Aquesta xarxa fou fundada per Cata-
lunya, Toscana, Provença, Alps i Costa Blava, així com 
potenciar la nostra presencia en altres xarxes que puguin 
suposar una millora del nostre sector turístic.»

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22169)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenta les esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política de turisme i la temporada turís-
tica de l’estiu del 2011 (tram. 302-00064/09).

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

Del punt 3

«3. Continuar amb el suport a les oficines de turisme 
existents i les potenciar-les per tal que continuïn sent les 
eines de dinamització i suport a la política turística del 
territori.»

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

Del punt 4

«4. Impulsar, concertant-lo amb les organitzacions dels 
sectors implicats, un programa transversal orientat a la 
formació integral a mida dels treballadors de l’hostaleria, 
el turisme i el comerç, per tal de millorar el coneixement 
del català i incrementar-ne l’ús en aquests sectors, tal 
com preveu la Moció 16/IX del Parlament de Catalunya, 
sobre la coordinació i l’impuls de la política lingüística.»

3 Esmena núm. 3
D’addició 
GP de Convergència i Unió

Al punt 5

«5. Tornar a participar activament a la xarxa NECSTOUR 
(Xarxa europea per un turisme sostenible i competitiu) 
única interlocutora reconeguda, fora dels estats, per la 
Comissió Europea. Aquesta xarxa fou fundada per Cata-
lunya, Toscana, Provença, Alps i Costa Blava. Sens per-
judici de participar en d’altres xarxes de futura creació.»

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

del Reglament del Parlament, presenten les esmenes se-
güents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política de turisme i la temporada turística 
de l’estiu del 2011 (tram. 302-00064/09).

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

Del punt 1

«1. Aprofitar el gran potencial que té a l’exterior “TUR-
ESPAÑA” per a potenciar Catalunya com a destinació 
turística al món, així com fomentar la marca “Catalu-
nya” en el mercat turístic espanyol per els seus atractius 
com la cultura, la gastronomia, l’arquitectura i els parat-
ges naturals que la singularitza i la converteix en opció 
preferent.»

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

Del punt 2

«2. Continuar desenvolupant una política transversal en 
matèria de turisme que combini els nostre gran potencial 
que és el turisme de sol i platja amb la resta d’atractius 
turístics de Catalunya, posant especial èmfasi en el turis-
me cultural i gastronòmic, rural i d’interior.»

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

Del punt 3

«3. Davant la crisi econòmica existent i la manca de re-
cursos de les administracions públiques aprofitar les ofi-
cines de turisme existents com a mitjà per articular una 
política turística equilibrada territorialment i potenciar 
els beneficis econòmics d’aquesta activitat al conjunt del 
territori.»

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

Del punt 4

«4. Posar en marxa polítiques del sector que tinguin per 
objectiu la millora de la formació integral dels treballa-
dors del sector del turisme, de l’hosteleria i del comerç, 
així el coneixement d’idiomes necessaris pel desenvolu-
pament de la seva activitat.» 

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5

«5. Tornar a participar activament a la xarxa NECSTOUR 
(Xarxa europea per un turisme sostenible i competitiu) 
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1 Esmena núm. 1
De modificació
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa

Del punt 1 apartat b

b. La coordinació assistencial: l’acció de vincular més 
estretament els equips d’atenció primària amb els espe-
cialistes i amb altres professionals de la salut i l’atenció 
social donant a l’atenció primària el protagonisme i se-
guiment en el flux de pacients que ha de permetre asse-
gurar que els pacients i usuaris de serveis sanitaris reben 
l’atenció que els és eficaç i de forma coordinada. Els sis-
temes d’informació compartits contribueixen a millorar 
la continuïtat entre dispositius.

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

Del punt 1 apartat d

d. Establir estàndards de qualitat assistencial: reduir les 
variacions injustificables de la pràctica clínica mitjan-
çant la recollida sistemàtica de dades i la seva publicació 
amb transparent identificació del centre a que correspon-
guin, i per mitjà del desenvolupament d’incentius per a 
evitar la variabilitat, posant èmfasi en la presa de deci-
sions compartides protocols compartits per a establir el 
nivell adequat d’atenció.

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

A punt 2

2. Revisar el decret de garantia de llistes d’espera d’acord 
amb criteris clínics, tot prioritzant els procediments qui-
rúrgics en espera al sistema sanitari públic de Catalunya 
segons l’impacte en la qualitat de vida del pacient, el risc 
de complicació durant l’espera, el temps d’espera dels 
pacients en la llista, l’efectivitat clínica de la interven-
ció. El sistema de llistes d’espera prioritzada ha de ser 
sols una part del sistema de control i informació pública 
amb possible identificació individualitzada per part dels 
afectats dels temps d’espera des del primer contacte amb 
algun servei del sistema fins a l’inici de la darrera inter-
venció.

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

Del punt 3 apartat c

c. La incentivació de la compra agregada de medica-
ments, la seva el seu emmagatzematge i la logística de 
distribució en l’àmbit hospitalari.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el futur de la indústria del cinema
Tram. 302-00065/09

Esmenes presentades
Reg. 21850 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 19.10.2011

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de So-
lidaritat Catalana per la Independència (reg. 21850)

A la Mesa del Parlament

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parla-
mentari de Solidaritat Catalana per la Independència, 
d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 
del Parlament, presenta les esmenes següents a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el futur de 
la indústria del cinema (tram. 302-00065/09).

1 Esmena núm. 1
De supressió
SP de Solidaritat Catalana per la Independència

Del punt 1.

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

Del punt 2.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

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

Esmenes presentades
Reg. 22114, 22135, 22170 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
22114)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les esmenes següents a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la política de salut (tram. 
302-00066/09).
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3 Enmienda núm. 3
De modificación
SP Ciutadans

Se modifica del punto séptimo la expresión señalada en 
cursiva:

«[...] el Pla de Salut 2011-2014 abans del 31 de desembre 
que inclogui [...]»

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto SP C’s 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22170)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenta les esme-
nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la política de salut (tram. 302-00066/09).

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

De modificació del punt 5

«5. Revisar, en funció de l’avaluació dels resultats i ne-
cessitats de servei, els canvis d’horaris de centres d’aten-
ció primària, centres d’urgències, utilització de determi-
nades zones de centres hospitalaris, per tal d’oferir la 
millor atenció als usuaris del sistema sanitari públic.»

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

De modificació del punt 6

«6. Promoure acords amb els representants dels professio-
nals de la salut per tal de minimitzar l’efecte dels ajustos 
pressupostaris en les retribucions i condicions laborals 
dels professionals.»

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

De modificació al punt 7

«7. Presentar als diferents grups parlamentaris el docu-
ment marc del Pla de Salut 2011-2014 que inclogui les lí-
nies d’actuació estratègiques del Departament en aquest 
període.»

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

Del punt 4

4. Presentar i fer públic, en el termini màxim de 20 dies, 
mensualment l’informe amb els resultats obtinguts amb 
les de les primeres mesures de reordenació dels serveis 
sanitaris a Catalunya.

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

Del punt 8

8. Incrementar el pes relatiu Recuperar l’import del pres-
supost de 2010 del Departament de Salut en els propers 
pressupostos de la Generalitat per l’any 2012, per tal que 
el pressupost no afecti a la qualitat dels serveis del siste-
ma públic de salut.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

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

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari de 
Ciutadans (reg. 22135)

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Parla-
mentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 139 del Reglamento de la Cámara, presen-
ta las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la política de salut (tram. 
302-00066/09).

1 Enmienda núm. 1
De modificación
SP Ciutadans

Se modifica del punto cuarto la expresión señalada en 
cursiva:

«Presentar i fer públic, abans del 31 de desembre, l’in-
forme [...]»

2 Enmienda núm. 2
De modificación
SP Ciutadans

Se modifica el punto sexto con la redacción siguiente:

«Comprometerse a no reducir las retribuciones econó-
micas a los profesionales de la salud»
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d’assumir avui pels ajuntaments i, en la mesura del possi-
ble, procedir a la seva revisió.»

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
21953)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les esmenes següents a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre les relacions i els com-
promisos institucionals amb els ajuntaments (tram. 302-
00067/09).

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

Del punt 4

4. Garantir el manteniment de l’aportació econòmica de 
la Generalitat derivat d’acords i convenis ja signats, que 
afecti al desenvolupament de competències municipals i 
en especial de serveis en vigor, i en especial a serveis ja 
prestats pels Ajuntaments que afecten a les escoles bres-
sol, les escoles de música, d’art i dansa, i als serveis de 
benestar social.

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

Del punt 5

5. Promoure un acord de govern per tal que en l’elaboració 
de tots els projectes de llei que comportin un esforç econò-
mic afegit o una nova càrrega financera als ens locals no si-
guin aprovades sense la consignació pressupostària adient.

5. Consignar, tal com preveu l’article 219.3 de l’Estatut 
d’Autonomia, la corresponent partida pressupostària en 
tots aquells projectes de llei que comportin un esforç eco-
nòmic afegit o una nova càrrega financera als ens locals 
atesa la nova responsabilitat emanada dels mateixos.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa

D’un nou punt 6

6. Reformar el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC), tot incrementant-ne la dotació, garantint que 

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

De modificació al punt 8

«8. Mantenir el pes relatiu del Departament de Salut en 
els propers pressupostos de la Generalitat per l’any 2012, 
per tal que el pressupost no afecti a la qualitat dels ser-
veis del sistema públic de salut.»

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les relacions i els compromisos 
institucionals amb els ajuntaments
Tram. 302-00067/09

Esmenes presentades
Reg. 21942, 21953, 22105, 22136, 2217 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 19.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 21942)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pere Calbó i Roca, 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Re-
glament del Parlament, presenten les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les relacions i els compromisos institucionals amb els 
ajuntaments (tram. 302-00067/09).

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

Del punt 4

«[...] serveis en vigor, en aquest sentit, caldria que totes 
les rebaixes pressupostàries s’integressin en un sol pa-
quet per tal que els ajuntament puguin fer una previsió. 
En tot cas, aquests ajuntaments s’haurien de produir amb 
caràcter de futur facilitant la previsió de control de la 
despesa en els consistoris.»

2 Esmena núm. 2
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Del punt 5

«[...] pressupostària adient. I analitzar totes aquelles 
lleis aprovades que comportin un esforç econòmic difícil 
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2 Esmena núm. 2
D’addició 
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

D’un nou apartat número 6

«6) Aplicar el principi de lleialtat institucional en les se-
ves relacions amb el món local prenent el compromís de 
negociar prèviament amb el món local aquelles mesures 
previstes pel Govern que poden afectar a les institucions 
municipals, i també informar de les mesures que tinguin 
afectació al món local de manera prèvia a la seva apli-
cació.»

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Anna Simó i Castelló Marc Sanglas i Alcantarilla
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 22136)

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamenta-
rio Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 139 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a la interpel-
lació sobre les relacions i els compromisos institucionals 
amb els ajuntaments (tram. 302-00067/09).

1 Enmienda núm. 1
De modificación
SP Ciutadans

Se modifica del punto primero la expresión señalada en 
cursiva:

«Fer públic i trametre als grups de la Cambra, abans de 
final de l’any 2011, el deute de la Generalitat [...]»

2 Enmienda núm. 2
De modificación
SP Ciutadans

Se modifica del punto segundo la expresión señalada en 
cursiva:

«Fer públics i trametre als grups de la Cambra, abans 
de final de l’any 2011, els compromisos pluriennals [...]»

Palau del Parlament, 18 de octubre de 2011

Albert Rivera Díaz
Portavoz SP C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22171)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 139 del Reglament del Parlament, presenta les esme-

tots els municipis puguin accedir als recursos necessaris 
per assumir les inversions en els serveis mínims impres-
cindibles, modificant les limitacions que implica el com-
promís d’una aportació econòmica municipal percentual 
i afavorint les inversions que tinguin caràcter supramu-
nicipal.

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

D’un nou punt 7

7. Donar suport als ajuntaments catalans en la negocia-
ció amb el Govern de l’Estat per evitar les conseqüències 
que es derivarien de la devolució reclamada per l’Estat 
de les transferències de més que va atorgar a compte als 
municipis els anys 2008 i 2009 per causa d’una previsió 
errònia feta pel mateix Estat, quan aquests diners ja han 
estat invertits pels Ajuntaments.

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

D’un nou punt 8

8. Negociar amb les entitats municipalistes un Acord per 
l’Estabilitat Econòmica dels ajuntaments catalans, que 
hauria de definir actuacions concretes i immediates a 
aplicar durant el mes de novembre d’enguany.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2011

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 22105)

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i Marc Sanglas i 
Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten les 
esmenes següents a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre les relacions i els compromisos 
institucionals amb els ajuntaments (tram. 302-00067/09).

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

«3) Abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el 
deute pendent amb cadascun dels ens locals. En el ca-
sos que això no sigui possible, fixar, també abans d’aca-
bar l’any 2011, un calendari pel pagament del deute de 
la Generalitat amb els ajuntaments, integrant al conjunt 
de les conselleries i dels seus organismes dependents i 
vinculats.» 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació dels serveis sanitaris 
públics
Tram. 302-00068/09

Esmenes presentades
Reg. 22106, 22113, 22137 / Admissió a tràmit: 
Presidència del Parlament, 19.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 22106)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Eva García Rodrí-
guez, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 
del Reglament del Parlament, presenten les esmenes se-
güents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació dels serveis sanitaris públics (tram. 
302-00068/09).

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

Del punt 5

«5. Impulsar novament la recerca, la innovació [...].»

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

Del punt 6

«6. Promoure, abans de finals de l’any 2011, un Pacte per 
a la sostenibilitat [...].»

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Eva García Rodríguez
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
22113)

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Laia Ortiz Castellví, 
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 
que estableix l’article 139 del Reglament del Parlament, 
presenten les esmenes següents a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis 
sanitaris públics (tram. 302-00068/09).

nes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre les relacions i els compromisos institucio-
nals amb els ajuntaments (tram. 302-00067/09).

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

«1) Fer públic i trametre als grups de la Cambra, en el 
termini d’un mes, el deute de la Generalitat agregat i de-
sagregat amb els ajuntaments, consells comarcals i altres 
ens locals.

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

2) Fer públics i trametre als grups de la Cambra, en el 
termini d’un mes, els compromisos pluriennals en vigor 
de la Generalitat amb els ens locals, de manera agregada 
i desagregada.

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

3) Fixar, abans de final de l’any 2011, un calendari pel pa-
gament del deute de la Generalitat amb els ajuntaments, 
integrant al conjunt de les conselleries i dels seus orga-
nismes dependents i vinculats.

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

4) Garantir el manteniment de l’aportació econòmica de 
la Generalitat derivat d’acords i convenis ja signats, que 
afecti al desenvolupament de competències municipals 
i en especial de serveis, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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sanitari, tant a nivell de Catalunya amb el Consell Cata-
là de Direcció i de Salut, com de les set regions sanitàries 
i dels sectors sanitaris a través dels Consells de Govern, 
Comissió de Proveïdors i Consells de Salut dels Governs 
Territorials de Salut.

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

Del punt 4 apartat d

d) Es desenvolupin transparentment i íntegrament el Pla 
d’Innovació de l’Atenció Primària i Salut Comunitària a 
tot el territori català, el Pla de reordenació dels serveis 
terciaris o d’alta especialització a Catalunya i el Pla de 
reordenació de la Imatge Mèdica, per tal de fer un ús 
més adequat de la tecnologia de la imatge mèdica.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

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

Esmenes presentades pel Subgrup Parlamentari Ciuta-
dans (reg. 22137)

A la Mesa del Parlamento de Catalunya

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 139 del Reglamento de la Cámara, 
presenta las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la situació dels serveis 
sanitaris públics (tram. 302-00068/09).

1 Enmienda núm. 1
De modificación
SP Ciutadans

Se modifica del punto primero la expresión señalada en 
cursiva:

[...] elaborar abans de final de l’any 2011 un nou mapa [...]

2 Enmienda núm. 2
De modificación
SP Ciutadans

Se modifica del punto segundo la expresión señalada en 
cursiva:

Presentar abans de final de l’any 2011 un model integral 
[...]

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto del SP C’s

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

Del punt 1

1. Deixar sense efecte les retallades previstes en el siste-
ma sanitari públic pel darrer trimestre de 2011 i elaborar 
durant novembre de 2011 un nou mapa de reordenació 
de les urgències i atenció continuada i del transport sa-
nitari urgent i un nou Pla d’activitat necessària en totes 
les línies del sistema sanitari (atenció primària i serveis 
comunitaris, atenció hospitalària, serveis sociosanitaris 
i salut mental), consensuat amb el Consell de Direcció 
i Català de Salut del Servei Català de la Salut-Departa-
ment de Salut.

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

A final del punt 2

2. Presentar durant el mes de novembre de 2011 un mo-
del integral de llistes d’espera i temps de garantia de 
visites d’especialistes, proves diagnòstiques i de totes 
les intervencions quirúrgiques, que ha de permetre ga-
rantir un temps raonable de circuits de diagnòstic i inici 
de tractaments. El sistema de llistes d’espera prioritzada 
ha de ser sols una part del sistema de control i informa-
ció pública amb possible identificació individualitzada 
per part dels afectats dels temps d’espera des del primer 
contacte amb algun servei del sistema fins a l’inici de la 
darrera intervenció.

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

Del punt 3

3. Presentar, durant la tramitació parlamentària del Pres-
supost de Salut per al 2012, l’Enquesta de Salut de Ca-
talunya 2010, el Pla de Salut 2012-2014, l’actualització 
dels Plans Directors, i el calendari per estendre a tot el 
territori el sistema de finançament amb base territorial 
i capitativa, amb publicació detallada, comprensible i 
comparable, de tots els paràmetres per tal de consolidar 
els serveis integrals i integrats, afavorint l’equitat i la 
sostenibilitat del sistema.

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

Del punt 4 apartat a

a) Que s’estableixi el compromís de mantenir Es recuperi 
el model de governança, gestió i participació del sistema 
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2 Esmena núm. 2
De modificació
GP Socialista

De modificació de l’apartat B del punt 2

«B. El nou Pacte nacional per a la inclusió social i l’era-
dicació de la pobresa prestarà especial atenció a la po-
bresa infantil»

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC 

Esmena presentada pel Subgrup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 22138)

A la Mesa del Parlamento de Cataluña

Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Par-
lamentario de Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 139 del Reglamento de la Cámara, 
presenta las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política social (tram. 
302-00070/09).

1 Enmienda núm. 1
De adición
SP Ciutadans

Se añade en el punto 2.b la expresión señalada en 
cursiva:

«El Pla contra la pobresa a Catalunya prestarà especial 
atenció a la pobresa infantil i de la gent gran.»

Palau del Parlament, 18 de octubre de 2011

Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto SP C’s

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 22166)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri 
Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenten les esmenes 
següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política social (tram. 302-00070/09).

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

Del punt 1

«1. En relació a la renda mínima: 

El Decret de desplegament de la Llei de la Renda Mínima 
d’Inserció s’ha d’adaptar a la realitat actual i retornar-li 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la política social
Tram. 302-00070/09

Esmenes presentades
Reg. 22014, 22115, 22138, 22166, 22172 / Admissió 
a tràmit: Presidència del Parlament, 19.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 22014)

A la Mesa del Parlament

Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, por-
taveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la política social (tram. 302-00070/09).

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

En el punt 2: 

2. En el marc del nou Pacte Nacional per a la Inclusió 
Social i l’Eradicació de la Pobresa: 

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

En el punt 2.B: 

B. El Pacte Nacional per a la Inclusió Social i l’Eradica-
ció de la Pobresa prestarà especial atenció a la pobresa 
infantil.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2011

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló
Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 22115)

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 
Reglament del Parlament, presenta les esmenes següents 
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
política social (tram. 302-00070/09).

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista

Esmena de modificació de l’enunciat del punt 2: 

«2. En el marc del nou Pacte nacional per a la inclusió 
social i l’eradicació de la pobresa: »
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Continuar la tasca iniciada en l’àmbit de la vida inde-
pendent i promoure el Grup d’Estudi sobre el Dret a la 
Vida Independent, amb representació del Govern, de 
les forces parlamentàries, d’entitats expertes en drets 
humans i de les entitats que han desenvolupat projec-
tes pilot d’assistència personal, per tal d’adequar l’ordre 
ASC/471/2010, de 28 de setembre, per la qual es regulen 
les prestacions i els professionals de l’assistència perso-
nal a Catalunya a la Convenció Internacional de pro-
tecció a les persones discapacitades per la via política 
sense esperar la resolució judicial.

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

A l’apartat A del punt 4

4. En relació al suport al tercer sector: 

A. Seguir donant el màxim suport possible a les entitats 
del Tercer Sector que atenen als col·lectius més vulne-
rables, per mitjà d’un increment de les dotacions per a 
subvencions i convenis, l’ampliació de les convocatòries 
pluriennals, i la convocatòria de nou en el 2011 d’una línia 
d’ajuts per a projectes d’inclusió social adreçats als col-
lectius més afectats per la crisi econòmica.

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

A l’apartat B del punt 4

B. Seguir fent efectiu el pagament de les ajudes a les 
residències geriàtriques i centres de discapacitats en el 
temps i forma establertes per tal que no es tornin a donar 
ajornaments en el pagament ni situacions que posen en pe-
rill la viabilitat de les entitats afectades.

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

A l’apartat C del punt 4

«C. Sol·licitar al Govern Central el pagament endarrerit 
de les quanties dels programes de subvencions per a CET i 
el de les quanties que va incrementar un 27% que han ge-
nerat un dèficit pressupostari els anys 2009 i 2010 que ha 
hagut de ser assumit per la Generalitat de Catalunya, així 
com la renovació i pagament de les mateixes l’any 2012.»

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

el caràcter social de renda d’inserció, potenciant no no-
més la vessant econòmica sinó també la vessant formati-
va i el pla d’inserció.»

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

Del punt 3

«[...] la Convenció per la via política després de conèixer 
la resolució judicial.»

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Marisa Xandri Pujol
Portaveu del GP del PPC Diputada del GP del PPC 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22172)

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 139 del Reglament del Parlament, presenta les es-
menes següents a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la política social (tram. 302-00070/09).

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

A l’apartat A del punt 2

2. En el marc del nou Pla contra la Pobresa a Catalunya: 

A. Impulsar un estudi del dret que recull l’article 24.3 de 
l’Estatut d’Autonomia sobre la renda de ciutadania que 
garanteixi uns ingressos mínims a totes les persones fent 
efectiu el dret recollit a l’article 24.3 de l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya.«–Les persones o les famílies que es 
troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una 
renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims 
d’una vida digna, d’acord amb les condicions que legal-
ment s’estableixen.»

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

A l’apartat B del punt 2

B. El Pla Contra la Pobresa a Catalunya, que es basarà 
en les conclusions del Grup de Treball contra la pobresa 
promogut pel Departament de Benestar Social i Família, 
prestarà especial atenció a la pobresa infantil.

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

3. Sobre el sistema català de promoció de l’autonomia 
personal i atenció a la dependència: 
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Distribució dels escons del Saló de Sessions 
per grups parlamentaris
Tram. 242-00002/09

Modificació
Reg. 21887 / Acord: Mesa del Parlament, 18.10.2011

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 18 d’oc-
tubre de 2011, de conformitat amb l’article 64.2 del Re-
glament del Parlament, ha autoritzat el canvi d’escó d’un 
diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
proposat pel portaveu.

N. de la R.: l’escrit presentat es reprodueix a la secció 4.67.

4.48. INTERGRUPS PARLAMENTARIS

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Lli-
bertat al Sàhara
Tram. 413-00001/09

Designació d’especialistes

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

El dia 4 d’octubre de 2011 l’Intergrup per la Pau i la Lli-
bertat al Sàhara, d’acord amb l’article 62.4 del Regla-
ment del Parlament, proposa que participin en els seus 
treballs els especialistes següents: 

Delegació a Catalunya del Front Polisari
Oualad Moussa 

Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el 
Poble Saharaui
Albert Vilà i Badia

Associació Internacional de juristes pel Sàhara Occidental 
Cristina Navarro

Associació Catalana d’Amics del Poble Saharauí
Núria Salamé Real

Fundació Ulls del Món
Núria Ramon i García

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Carles Llorens i Vila

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2011

El coordinador de l’Intergrup
Pere Aragonès i Garcia

4. INFORMACIÓ

4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS 
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Resolució sobre la situació de compatibilitat 
de diputats
Tram. 234-00016/09, 234-00017/09, 234-00018/09, 
234-00019/09, 234-00020/09, 234-00021/09,  
234-00022/09 i 234/00023/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 18, 19.10.2011, DSPC-P 31

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 19 d’octu-
bre de 2011, ha estudiat el dictamen de la Comissió de 
l’Estatut dels Diputats i, d’acord amb l’article 11.2 del 
Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

1. D’acord amb la legislació aplicable i amb les noves da-
des manifestades pels diputats Pere Aragonès i Garcia, 
Consol Prados Martínez, Begonya Montalban i Vilas, 
Carles Puigdemont i Casamajó, i Uriel Bertran Arrué 
relatives a les activitats professionals, laborals o empre-
sarials que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, 
d’acord amb l’article 12.2 del Reglament, el Ple del Par-
lament estableix la situació de compatibilitat dels dipu-
tats Pere Aragonès i Garcia, Consol Prados Martínez, 
Begonya Montalban i Vilas, Carles Puigdemont i Casa-
majó, i Uriel Bertran Arrué.

2. D’acord amb la legislació aplicable i amb les dades 
manifestades pels diputats Ferran Falcó i Isern, Salvador 
Bordes i Balcells, i Juan Milián Querol relatives a les ac-
tivitats professionals, laborals o empresarials que exer-
ceixen i als càrrecs públics que ocupen, d’acord amb l’ar-
ticle 16.1.b del Reglament, el Ple del Parlament estableix 
la situació de compatibilitat dels diputats Ferran Falcó i 
Isern, Salvador Bordes i Balcells, i Juan Milián Querol.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

El secretari tercer La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 14/IX, sobre la recuperació 
ambiental de l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola del 
Vallès (Vallès Occidental) (núm. tram. 290-00007/09), 
us informo del següent: 

Actualment, no es té constància de l’informe del co-
missari de Medi Ambient de la Comissió europea. Tan 
bon punt hi hagi la resposta a la consulta, la Subdirecció 
General d’Avaluació Ambiental endegarà les actuacions 
que el Govern indiqui al respecte. En qualsevol cas, es 
considera que, si les actuacions a efectuar són substan-
cialment diferents que les actualment projectades, no es 
requerirà d’una nova avaluació ambiental, essent l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya qui haurà de validar les ac-
cions a efectuar.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 15/IX, 
sobre les obres de condicionament de l’eix 
viari comprès entre Tàrrega i Alfarràs i les 
mesures per a convertir-lo en autovia
Tram. 290-00008/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21348 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00008/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 15/IX, so-
bre les obres de condicionament de l’eix viari comprès 
entre Tàrrega i Alfarràs i les mesures per a convertir-lo 
en autovia.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 15/IX, sobre les obres de 
condicionament de l’eix viari comprès entre Tàrrega i 
Alfarràs i les mesures per a convertir-lo en autovia (núm. 
tram. 290-00008/09), us informo del següent: 

En compliment de la Resolució del Parlament, s’està re-
dactant l’estudi previ del desdoblament de les carreteres 
C-53 i C-26 en el tram comprès entre Tàrrega i Alfarràs.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 13/IX, 
de rebuig a la instal·lació d’un magatzem 
temporal centralitzat de residus nuclears a 
Ascó (Ribera d’Ebre)
Tram. 290-00006/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21117 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00006/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 13/IX, de 
rebuig a la instal·lació d’un magatzem temporal centralit-
zat de residus nuclears a Ascó (Ribera d’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 l’apartat 2 de la Resolució 13/IX, de 
rebuig a la instal·lació d’un magatzem temporal centra-
litzat de residus nuclears a Ascó (Ribera d’Ebre) (núm. 
tram. 290-00006/09), s’adjunta còpia de l’escrit que el 
Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industri-
al ha fet arribar al Secretario de Estado de Energía del 
Ministerio de Industria, Turismo i Comercio 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 14/IX, 
sobre la recuperació ambiental de l’aboca-
dor de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès 
(Vallès Occidental)
Tram. 290-00007/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21347 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00007/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 14/IX, so-
bre la recuperació ambiental de l’abocador de Can Pla-
nas, a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).
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Control del compliment de la Resolució 18/IX, 
sobre les obres de les carreteres N-141 i C-63 
entre Salt i Amer
Tram. 290-00011/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21350 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00011/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 18/IX, so-
bre les obres de les carreteres N-141 i C-63 entre Salt i 
Amer.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 18/IX, sobre les obres de les 
carreteres N-141 i C-63 entre Salt i Amer (núm. tram. 
290-00011/09), us informo del següent: 

En compliment de la Resolució del Parlament, s’ha iniciat 
la redacció dels projectes constructius: 

– «Condicionament. Corredor Brugent-Ter C-63 PK 37+500 
al 45+00 i N-141e, PK 100+700 al 106+200. Tram: Amer - 
Bescanó.»

– «Condicionament. Corredor Brugent-Ter PK 37+640 al 
39+650 i N-141e, PK101+800 al 105+730. Tram: Anglès - 
Bescanó.»

Un cop acabada la redacció dels projectes es podrà pro-
cedir a la licitació de les obres corresponents al llarg de 
l’any vinent, si les disponibilitats pressupostàries ho per-
meten.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 19/IX, 
sobre la remodelació de l’estació de Lavern-
Subirats, a Subirats (Alt Penedès)
Tram. 290-00012/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21351 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00012/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 19/IX, so-
bre la remodelació de l’estació de Lavern-Subirats, a Subi-
rats (Alt Penedès).

Comissió Competent: Territori i Sosteniblitat

Control del compliment de la Resolució 17/IX, 
sobre l’aturada de trens Avant i AVE a l’esta-
ció de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 290-00010/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21349 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00010/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 17/IX, 
sobre l’aturada de trens Avant i AVE a l’estació de Vila-
franca del Penedès (Alt Penedès).

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 17/IX, sobre l’aturada de 
trens Avant i AVE a l’estació de Vilafranca del Penedès 
(Alt Penedès) (núm. tram. 290-00010/09), us informo del 
següent: 

La Secretaria d’Estat de Planificació i Infraestructures 
(SEPI) va informar, durant la reunió institucional de se-
guiment del pla d’infraestructures ferroviàries de rodali-
es 2008-2015 que va tenir lloc el dia 1 de juliol de 2011, 
sobre l’encàrrec d’un estudi per a l’elaboració d’un nou 
pla d’infraestructures ferroviàries utilitzades pels serveis 
regionals de titularitat de la Generalitat en resposta a una 
petició que s’havia formulat des d’aquest Departament 
en aquest sentit.

La Direcció General de Transports i Mobilitat ha elabo-
rat, amb el suport de la Coordinació Tècnica de Rodalies 
de Catalunya, un document tècnic de referència per sol-
licitar la inclusió de determinades actuacions estratègi-
ques en l’esmentat pla d’infraestructures. Una d’aquestes 
actuacions és la construcció d’un nou baixador ferroviari 
de la línia d’alta velocitat a Vilafranca del Penedès i d’un 
altre baixador conjugat a la línia d’ample convencional 
per tal que en aquest punt hi pugui haver parada tant 
dels serveis Avant com serveis convencionals de roda-
lia i regionals i s’hi pugui fer transbordament entre ells. 
Aquestes noves infraestructures es situarien a la zona de 
l’actual base de manteniment de la LAV ja que les carac-
terístiques geomètriques del pas soterrat de la línia d’al-
tes prestacions per Vilafranca fan inviable la construcció 
d’una estació d’alta velocitat adjacent a l’actual estació de 
rodalia.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 22/IX, 
sobre el millorament de l’estat de les vies i 
les instal·lacions ferroviàries a l’estació del 
Vendrell (Baix Penedès)
Tram. 290-00015/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21353 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00015/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 22/IX, so-
bre el millorament de l’estat de les vies i les instal·lacions 
ferroviàries a l’estació del Vendrell (Baix Penedès).

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 22/IX, sobre el millora-
ment de l’estat de les vies i les instal·lacions ferroviàries 
a l’estació del Vendrell (Baix Penedès) (núm. tram. 290-
00015/09), us informo del següent: 

Aquest Departament ha enviat un escrit a l’Adif per de-
manar que millori l’estat de les vies i les instal·lacions 
ferroviàries a l’estació del Vendrell.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 23/IX, 
sobre la idoneïtat de l’emplaçament proposat 
per a la construcció d’un aeroport corporatiu 
i empresarial a Igualada i Òdena (Anoia) i so-
bre la concreció dels terminis d’execució
Tram. 290-00016/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21354 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00016/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 23/IX, so-
bre la idoneïtat de l’emplaçament proposat per a la cons-
trucció d’un aeroport corporatiu i empresarial a Igualada 
i Òdena (Anoia) i sobre la concreció dels terminis d’exe-
cució.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 23/IX, sobre la idoneïtat de 
l’emplaçament proposat per a la construcció d’un aero-

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 19/IX, sobre la remodelació 
de l’estació de Lavern-Subirats, a Subirats (Alt Penedès) 
(núm. tram. 290-00012/09), us informo del següent: 

Aquest Departament ha enviat escrits al Ministeri de Fo-
ment i a l’Adif, en què demana la redacció del projecte 
constructiu de remodelació de l’estació de Lavern-Subi-
rats, a Subirats (Alt Penedès), i la programació de les 
obres que garanteixin la plena accessibilitat a l’estació.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 21/IX, 
sobre la neteja de les vies fèrries
Tram. 290-00014/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21352 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00014/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 21/IX, so-
bre la neteja de les vies fèrries.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 21/IX, sobre la neteja de les 
vies fèrries (núm. tram. 290-00014/09), us informo del 
següent: 

Aquest Departament ha enviat un escrit a l’Adif, per rei-
terar la sol·licitud d’executar els treballs de neteja de les 
vies ferroviàries a Catalunya, prioritzant els àmbits amb 
una situació més dolenta.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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per la línia de Vilafranca necessaris per arribar a im-
plantar-hi nous serveis semidirectes.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 27/IX, 
sobre la implantació de trens semidirectes al 
tram entre Manresa i Barcelona de la línia 4 de 
rodalia
Tram. 290-00020/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21356 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00020/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 27/IX, 
sobre la implantació de trens semidirectes al tram entre 
Manresa i Barcelona de la línia 4 de rodalia.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 27/IX, sobre la implantació 
de trens semidirectes al tram entre Manresa i Barcelona 
de la línia 4 de rodalia (núm. tram. 290-00020/09), us 
informo del següent: 

La Secretaria d’Estat de Planificació i Infraestructures 
(SEPI) va informar, durant la reunió institucional de se-
guiment del pla d’infraestructures ferroviàries de rodali-
es 2008-2015 que va tenir lloc el dia 1 de juliol de 2011, 
de l’encàrrec d’un estudi per a l’elaboració d’un nou pla 
d’infraestructures ferroviàries utilitzades pels serveis re-
gionals de titularitat de la Generalitat en resposta a una 
petició que s’havia formulat des d’Aquest Departament 
en aquest sentit.

Tant a la trobada tècnica tinguda amb l’equip redactor 
en data 7 de setembre de 2011 com en la més recent re-
unió institucional de seguiment SEPI-TES de data 9 de 
setembre de 2011 s’ha sol·licitat al Ministeri de Foment 
que el nou pla contempli les actuacions d’increment de 
capacitat dels accessos ferroviaris a Barcelona per la lí-
nia de Manresa d’ample ibèric necessaris per arribar a 
implantar-hi nous serveis semidirectes.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

port corporatiu i empresarial a Igualada i Òdena (Anoia) 
i sobre la concreció dels terminis d’execució (núm. tram. 
290-00016/09), us informo del següent: 

El Govern ha respectat la declaració d’idoneïtat de l’ae-
ròdrom d’Igualada Òdena com a seu per a la creació d’un 
aeroport corporatiu.

Els terminis per l’execució de les diferents fases del pro-
jecte de constitució de l’aeroport corporatiu es definiran 
una vegada aprovat el Pla Director Urbanístic i Aeropor-
tuari, en el marc de la Taula Estratègica de promoció de 
l’aeròdrom que treballarà l’encàrrec de redactar i defi-
nir el Pla de Negoci que ha de determinar el desenvo-
lupament de l’aeroport en el marc d’un projecte de col-
laboració públic-privat.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 25/IX, 
sobre la implantació de trens semidirectes a 
la línia 4 de rodalia
Tram. 290-00018/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21355 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00018/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 25/IX, so-
bre la implantació de trens semidirectes a la línia 4 de 
rodalia.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 25/IX, sobre la implantació 
de trens semidirectes a la línia 4 de rodalia (núm. tram. 
290-00018/09), us informo del següent: 

La Secretaria d’Estat de Planificació i Infraestructures 
(SEPI) va informar, durant la reunió institucional de 
seguiment del pla d’infraestructures ferroviàries de ro-
dalies 2008-2015 celebrada el dia 1 de juliol de 2011, 
de l’encàrrec d’un estudi per a l’elaboració d’un nou pla 
d’infraestructures ferroviàries utilitzades pels serveis re-
gionals de titularitat de la Generalitat en resposta a una 
petició que s’havia formulat des de la conselleria de Ter-
ritori i Sostenibilitat (TES) en aquest sentit.

Tant a la trobada tècnica que es va celebrar amb l’equip 
redactor en data 7 de setembre de 2011, com en la més 
recent reunió institucional de seguiment SEPI-TES de 
data 9 de setembre de 2011, s’ha sol·licitat al Ministeri de 
Foment que el nou pla contempli les actuacions d’incre-
ment de capacitat dels accessos ferroviaris a Barcelona 
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d’Agents Rurals, guàrdies particulars de camp, empreses 
de seguretat, etc.

S’han dut a terme multitud de reunions amb respon-
sables de policies locals, generalment en el curs de les 
meses de coordinació operativa i en les juntes locals de 
seguretat. També s’ha fomentat l’intercanvi d’informació 
i coordinació operativa amb el Cos d’Agents Rurals, im-
plementant-se un Protocol de coordinació de la PG-ME i 
el Cos d’Agents Rural dins de l’àmbit del Programa Ope-
ratiu Específic.

– Línia D: Establir i mantenir els canals de comunicació 
amb els agents externs al cos en referència a les reco-
manacions que fa la PG-ME en matèria de seguretat. La 
interlocució directa amb pagesos, agrupacions, associa-
cions del sector i els/les seus/seves representants.

La PG-ME ha efectuat 936 contactes de qualitat a nivell 
local, comarcal i autonòmic, mitjançant la interlocució 
directa amb pagesos, agrupacions, institucions, orga-
nitzacions, associacions del sector i els representants 
d’aquestes. Aquests contactes tenen la finalitat de trans-
metre sensació de seguretat, facilitar consells bàsics de 
seguretat, resoldre dubtes, inquietuds i recollir informa-
ció de qualitat per a prevenir i resoldre els fets delictius.

– Línia E: Fer un seguiment i anàlisi del programa mit-
jançant l’establiment d’indicadors.

L’explotació dels indicadors establerts per mesurar tant 
la realitat delictiva com l’activitat policial és quelcom 
que es realitza periòdicament i dels resultats obtinguts se 
n’efectua una anàlisi i un seguiment.

Actualment el programa està implantat en totes les regi-
ons policials. Els recursos policials es distribueixen se-
gons l’anàlisi de riscos i de la realitat delictiva.

Des d’abril fins a juliol, els serveis policials han dut a ter-
me 36.620 hores de servei planificat en l’àmbit del món 
rural. D’altra banda, s’han executat un total de 2.129 con-
trols policials en zones estratègiques. Tant les hores com 
els controls policials s’han dut a terme principalment en 
zones i punts com ara: masies, explotacions agrícoles i 
ramaderes, instal·lacions pesqueres, habitatges/nuclis 
dis seminats/aïllats vinculats al sector primari, vies d’ac-
cés a zones d’explotació agràries, ramaderes i pesqueres, 
granges d’animals, magatzems agrícoles, etc. Aquestes 
accions s’han efectuat en totes les regions policials, però 
de forma més intensiva, per ordre descendent, a les regi-
ons policials del Camp de Tarragona, Ponent, Terres de 
l’Ebre i Girona. En aquestes quatre demarcacions polici-
als es concentra entre el 70 i 80% de les hores d’ocupació 
dedicades mensualment al món rural.

El Programa Operatiu Específic del Món Rural està as-
solint satisfactòriament els objectius que s’havia fixat. 
Les dades obtingudes durant els primers mesos d’apli-
cació del POE mostren una disminució del nombre de 
fets delictius, que es pot imputar a l’efectivitat i l’eficàcia 
de les accions policials executades pels diversos serveis 
policials.

El Departament de Justícia comparteix la preocupació 
que suposa la comissió dels delictes que darrerament 
afecten les explotacions agrícoles i ramaderes del nostre 
país i, per tal de reduir-los, cal fer servir tots els mitjans 

Control del compliment de la Resolució 42/IX, 
sobre l’adopció de mesures per a afrontar la 
proliferació de furts i robatoris a les explo-
tacions agrícoles i ramaderes i per a garan-
tir-ne la seguretat
Tram. 290-00035/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21109 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa de la Comissió

Número Iniciativa: 290-00035/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 42/IX, so-
bre l’adopció de mesures per a afrontar la proliferació de 
furts i robatoris a les explotacions agrícoles i ramaderes 
i per a garantir-ne la seguretat

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i en compliment 
de la Resolució 42/IX, sobre l’adopció de mesures per a 
afrontar la proliferació de furts i robatoris a les explota-
cions agrícoles i ramaderes i per a garantir-ne la segure-
tat, us informo del següent: 

La Direcció General de la Policia va implementar, l’1 
d’abril de 2010, el Programa Operatiu Específic del Món 
Rural que té per objectiu principal reduir i prevenir els 
fets delictius que tenen més incidència en les zones ru-
rals. Durant aquests primers mesos el Cos de Mossos 
d’Esquadra ha desenvolupat les accions descrites en el 
POE per tal d’assolir els objectius establerts en el marc 
de les cinc línies estratègiques definides: 

– Línia A: Determinar els punts, les zones, l’estacionalitat 
i aquells períodes crítics i d’interès en els quals s’hauran 
de dirigir els serveis policials a fi i efecte que les accions 
siguin eficaces i efectives. En relació a l’objectiu d’aques-
ta primera línia, l’estudi de l’activitat delinqüencial en re-
lació als punts, zones, franges horàries i altres variables 
és essencial per establir quins són els períodes crítics i 
l’estacionalitat en l’activitat delinqüencial. Aquesta tasca 
és fonamental i necessària per dur a terme i executar les 
posteriors accions policials que se’n derivin.

– Línia B: Incrementar i fomentar la planificació, l’efec-
tivitat i la qualitat de l’activitat policial per millorar la 
percepció subjectiva de seguretat en l’àmbit rural i re-
duir la victimització. El resultat de l’estudi previst a la 
línia A és la planificació i l’execució de diversos serveis 
policials que tenen com a objectiu la prevenció dels il-
lícits penals i la millora en l’efectivitat i la qualitat de 
l’activitat policial. En aquest sentit, la Policia de la Gene-
ralitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) planifica i executa 
constantment serveis en els quals les dotacions policials 
efectuen la vigilància, el control, la prevenció, la identi-
ficació i la detecció dels possibles il·lícits penals que es 
puguin produir, així com dels possibles autors d’aquests.

– Línia C: Cooperació, coordinació i col·laboració ope-
rativa entre els diferents serveis policials de la PG-ME 
i entre la PG-ME i la resta d’operadors de seguretat 
al món rural: policia local, vigilants municipals, Cos 
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– «Condicionament. Corredor Brugent-Ter C-63 PK 
37+500 al 45+00 i N-141e, PK 100+700 al 106+200. 
Tram: Amer - Bescanó.»

– «Condicionament. Corredor Brugent-Ter PK 37+640 al 
39+650 i N-141e, PK101+800 al 105+730. Tram: Anglès 
- Bescanó.»

Un cop acabada la redacció dels projectes es podrà pro-
cedir a la licitació de les obres corresponents al llarg de 
l’any vinent, si les disponibilitats pressupostàries ho per-
meten.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 50/IX, 
sobre la prolongació de la línia ferroviària 
entre Lleida i la Pobla de Segur
Tram. 290-00043/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21358 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00043/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 50/IX, so-
bre la prolongació de la línia ferroviària entre Lleida i la 
Pobla de Segur.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 50/IX, sobre la prolongació 
de la línia ferroviària entre Lleida i la Pobla de Segur 
(núm. tram. 290-00043/09), us informo del següent: 

El perllongament de la línia d’FGC Lleida - la Pobla de 
Segur fins a Andorra és una actuació que suposa una in-
versió econòmica molt important a causa de les dificul-
tats orogràfiques i de caràcter ambiental que comporten 
l’execució d’un túnel de varis quilòmetres. Aquests as-
pectes són un factor decisiu a l’hora de determinar la ren-
dibilitat socioeconòmica de l’actuació i, per tant, la primera 
acció a prendre, en el full de ruta a seguir, consisteix en 
elaborar un estudi de viabilitat que analitzi quin és el 
mode més adient per aquest corredor.

Així, la Direcció General de Transports i Mobilitat ha 
iniciat internament l’Estudi de viabilitat d’un nou cor-
redor ferroviari entre la Seu d’Urgell i Andorra per tal 
d’avaluar els beneficis socials i econòmics associats a 
aquesta actuació.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

possibles que ens ofereix el nostre ordenament legal vi-
gent. Així doncs, la consellera de Justícia ja ha adreçat 
un escrit al Ministerio de Justícia per tal que es promo-
gui la modificació del Codi penal per a elevar la tipifica-
ció dels delictes comesos contra els mitjans i la propietat 
en el medi rural i agrari.

D’altra banda, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural va iniciar contactes 
amb la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), 
que està treballant amb la introducció del risc de roba-
toris i furts com a garantia addicional dins qualsevol de 
les línies d’assegurança existent. No és, doncs, una línia 
d’assegurança a part, sinó que és una cobertura addicio-
nal en les línies ja existents. A més, actualment, s’estan 
realitzant els estudis de viabilitat i la determinació de la 
prima base que correspondria a aquesta cobertura addi-
cional.

La Llei d’Assegurances 87/1978 no recull la possibilitat 
de cobrir aquest tipus de risc, per la qual cosa cal, abans 
d’incloure’l dins les línies d’assegurança, que el Congrés 
aprovi la modificació de la Llei. En aquests moments 
l’activitat parlamentària és nul·la per la proximitat de les 
eleccions generals i, per tant, consideren que fins a la 
propera legislatura no es podrà modificar. Si la voluntat 
política d’incloure aquest risc continua existint, la modi-
ficació de la Llei és fàcil, factible i ràpida. Amb aquesta 
garantia addicional es cobririen tant els robatoris de pro-
ducció com els dels mitjans de producció (hivernacles, 
sistemes de reg, cables elèctrics, etc.).

Barcelona, 10 d’octubre de 2011

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 46/IX, 
sobre la millora de les carreteres N-141 i C-63 
entre Amer i Salt
Tram. 290-00039/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21357 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00039/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 46/IX, so-
bre la millora de les carreteres N-141 i C-63 entre Amer 
i Salt.

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

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 46/IX, sobre la millora de les 
carreteres N-141 i C-63 entre Amer i Salt (núm. tram. 
290-00039/09), us informo del següent: 

En compliment de la Resolució del Parlament, s’ha inici-
at la redacció dels projectes constructius: 
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La construcció del nou CAP Sant Pere de Ribes es fa a 
través de l’ajuntament del municipi, amb qui el Departa-
ment de Salut va signar un conveni amb aquesta finalitat, 
autoritzat per Acord de Govern. L’Ajuntament ha encar-
regat la redacció del projecte.

Pel que fa a l’ampliació del CAP Roquetes, es preveu que 
la faci l’ajuntament del municipi, amb qui el Departa-
ment de Salut signarà un conveni per portar-ho a terme. 
La signatura es troba pendent de l’autorització per Acord 
de Govern. Tot i això, l’Ajuntament ja ha encarregat la 
redacció del projecte.

Barcelona, 30 de setembre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 103/IX, 
sobre la construcció de l’Hospital Ernest Lluch
Tram. 290-00101/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21250 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00101/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 103/IX, 
sobre la construcció de l’Hospital Ernest Lluch.

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 103/IX, sobre la construcció 
de l’Hospital Ernest Lluch (núm. tram. 290-00101/09), 
us informo del següent: 

Pel que fa a la construcció de l’Hospital Ernest Lluch, 
hores d’ara es disposa d’un projecte bàsic ampliat que 
permet continuar amb el procediment del concurs per la 
contractació de la gestió per concessió dels serveis pú-
blics sanitaris a prestar al nou centre, incloent la seva 
construcció.

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’establir les prioritats a l’hora de portar a terme el nou 
Hospital Ernest Lluch, entre d’altres infraestructures sa-
nitàries.

Pel que fa a les derivacions a altres centres, un cop re-
solts els ajustos contractuals conseqüents a la reducció 
pressupostària d’aquest any 2011 es podrà dimensionar 
el necessari suport dels diferents centres a l’Hospital de 
Sabadell.

En les dues convocatòries públiques de concurs per a la 
contractació de serveis complementaris d’atenció espe-
cialitzada de suport al Vallès Occidental Est, que varen 

Control del compliment de la Resolució 51/IX, 
sobre la licitació i el finançament de les obres 
de soterrament de les vies del tren a Sant Fe-
liu de Llobregat (Baix Llobregat)
Tram. 290-00044/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21359 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00044/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 51/IX, 
sobre la licitació i el finançament de les obres de soterra-
ment de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat (Baix 
Llobregat).

Comissió Competent: Territori i Sosteniblitat

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 51/IX, sobre la licitació 
i el finançament de les obres de soterrament de les vies 
del tren a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) (núm. 
tram. 290-00044/09), us informo del següent: 

Aquest Departament ha enviat un escrit al Ministeri de 
Foment en el qual es demana la licitació de les obres  
de soterrament del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat i 
l’establiment dels mecanismes de finançament.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 108/
IX, sobre la construcció d’un centre d’atenció 
primària a Sant Pere de Ribes (Garraf) i l’ade-
quació i el millorament del CAP Roquetes
Tram. 290-00099/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 21249 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00099/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 108/IX, 
sobre la construcció d’un centre d’atenció primària a 
Sant Pere de Ribes (Garraf) i l’adequació i el millora-
ment del CAP Roquetes.

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 108/IX, sobre la construc-
ció d’un centre d’atenció primària a Sant Pere de Ribes 
(Garraf) i l’adequació i el millorament del CAP Roque-
tes (núm. tram. 290-00099/09), us informo del següent: 
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Control del compliment de la Moció 18/IX, 
sobre la retallada pressupostària en l’àmbit 
de la salut
Tram. 390-00018/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 21132 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00018/09

Sobre: Control compliment de la Moció 18/IX, sobre la 
retallada pressupostària en l’àmbit de la salut

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 18/IX, sobre la retallada pressupostària 
en l’àmbit de la salut (núm. de tram. 390-00018/09), us 
informo del següent: 

En relació a l’adopció de mesures per garantir la trans-
parència del conjunt del sistema sanitari: 

Pel Decret 136/2007 es crea el Registre de Convenis i 
Con tractes en l’àmbit de l’assistència sanitària pública 
(DOGC núm. 4909, de 21.6.2007). Aquest decret dóna res-
posta a les mocions del Parlament de Catalunya, 25/VII de 
28 d’oc tubre de 2004, sobre política sanitària; i 40/VII 
de 7 d’abril de 2005, sobre la transparència, la qualitat i 
l’eficiència del sistema de salut català.

En data 20 d’octubre de 2008, la Direcció del Servei Ca-
talà de la Salut (CatSalut) dicta la Instrucció 04/2008 que 
té per objecte establir el procediment de comunicació 
de dades per part de les entitats proveïdores al Registre de 
convenis i contractes de prestació de serveis sanitaris en 
l’àmbit de l’assistència sanitària pública a càrrec del Cat-
Salut. Al març de 2009 es publica al web del CatSalut in-
formació referent al Registre creat pel Decret 136/2007 
esmentat.

En l’actualitat al web del CatSalut està publicada la con-
tractació de serveis sanitaris corresponent als anys 2007, 
2008 i 2009. L’enllaç per consultar aquesta informació és: 

Pel que fa a la publicació de les dades i els informes de 
la central de resultats, s’ha publicat ja el segon informe, 
corresponent a desembre de 2010. L’informe es pot con-
sultar a l’enllaç: 

Quant a l’aplicació del pla de mesures: 

Els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2011 ga-
ranteixen la prestació dels serveis sanitaris als ciutadans 
d’acord amb la cobertura de prestacions que contempla 
la legislació vigent.

En el procés d’aprovació dels pressupostos es van tenir 
en compte els mecanismes de participació previstos a la 
Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya. A banda d’això, 
tant a nivell general, com de regió sanitària o de centres 
sanitaris, s’ha establert un diàleg permanent amb els dife-
rents agents del sistema (ens locals, consell de salut de les 
regions sanitàries, col·legis professionals...) per tal d’asso-
lir el màxim de consens en l’aplicació de les mesures de 
sostenibilitat.

tenir lloc l’any 2010, es va adjudicar l’activitat a la Clíni-
ca del Vallès i a CAPIO-Hospital General de Catalunya.

Barcelona, 6 d’octubre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 17/IX, 
sobre el futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire
Tram. 390-00017/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 21234 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00017/09

Sobre: Control compliment de la Moció 17/IX, sobre el 
futur de l’aeroport de Lleida-Alguaire

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 17/IX, sobre el futur de l’aeroport de 
Lleida-Alguaire (núm. de tram. 390-00017/09), us infor-
mo del següent: 

Amb la creació de la Taula Estratègica s’ha palesat que 
és una prioritat d’aquest Govern la potenciació de l’aero-
port de Lleida-Alguaire. Es treballa des d’aquesta Taula 
Estratègica amb els equips comercials per tal d’aconse-
guir més oferta de vols per a l’aeroport.

S’ha demanat a Ryanair que restitueixi els vols i com-
pleixi l’acord vigent.

El marc legislatiu ja permet que Lleida-Alguaire esde-
vingui punt fronterer i tenir vols fora de l’espai Schen-
gen. El Ministeri de l’Interior ha iniciat el procés i ara 
s’estan seguint tots els tràmits; en breu la policia nacio-
nal i la guàrdia civil han de visitar les obres a l’aeroport 
per a donar el seu vist-i-plau.

S’estan duent a terme les obres de millora per a l’aero-
port de Lleida-Alguaire per a poder donar cabuda als 
touroperadors que vindran aquest mes de desembre.

S’hi està treballant en aconseguir que el Pla Director es-
tableixi espais destinats a desenvolupar econòmicament 
l’aeroport. Ja hi ha dues empreses establertes a l’aero-
port, així com altres interessades.

Barcelona, 11 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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trònica i en el Catàleg de la Prestació Farmacèutica) és 
una de les línies estratègiques de la prestació farmacèu-
tica del CatSalut ja que es consideren elements de suport 
clau per maximitzar l’eficiència i qualitat de la prestació. 
De la mateixa manera, i posant com exemple el cas de 
l’ICS, l’e-CAP, el Self-Audit, la Guia Terapèutica Elec-
trònica o les Guies de Pràctica Clínica Informatitzades 
són exemples d’instruments basats en les TIC que per-
meten als professionals dur a terme gestions sobre les 
seves prescripcions orientades a millorar tant la segure-
tat (duplicitats, inadequacions, contraindicacions,...) com 
l’eficiència (potenciar les alternatives terapèutiques efici-
ents, compliment de pressupostos,...).

Al mateix temps, la qualitat i l’eficiència de la prestació 
farmacèutica són aspectes inclosos dins dels diferents 
models d’incentius a proveïdors i professionals. L’ope-
rativització d’aquesta incentivació es realitza mitjançant 
instruments com ara els contractes de compra de serveis 
(inclou indicadors que potencien la selecció del medica-
ment en base al cost-efectivitat), l’assumpció d’un risc 
econòmic en la gestió de pressupostos de farmàcia o la 
Direcció per Objectius i els Acords de Gestió en el cas 
de l’ICS.

En relació amb les comissions farmacoterapèutiques, 
cal dir que el seu objectiu principal és tant el d’oferir als 
pacients i prescriptors els fàrmacs més adequats per fer 
front a les seves necessitats de salut, com el de reduir la 
variabilitat en la terapèutica.

A més, s’ha creat el Programa d’harmonització farmaco-
terapèutica de la medicació hospitalària de dispensació 
ambulatòria del CatSalut que té la finalitat d’assegurar 
l’equitat, l’eficiència i l’efectivitat en l’accés i utilització 
d’aquests medicaments, tot tenint en compte el marc de 
disponibilitat de recursos. Aquest programa ha possibili-
tat la constitució de la Comissió farmacoterapèutica del 
CatSalut, que informa i proposa l’aprovació dels proto-
cols d’utilització de medicació hospitalària de dispensa-
ció ambulatòria, determina, proposa i promou mesures 
per a la correcta implantació, compliment i seguiment 
dels esmentats protocols farmacoterapèutics en l’àm-
bit de la XHUP i porta a terme el seguiment de l’im-
pacte pressupostari, de l’anàlisi d’eficiència i del nivell 
d’equitat en la implantació. La Comissió està formada 
per representants de la Unió Catalana d’Hospitals; del 
Consorci Sanitari i Social de Catalunya; del CatSalut; 
del Departament de Salut; de l’Institut Català de la Salut; 
de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut; 
del Comitè Bioètic de Catalunya; i un expert en farma-
coeconomia.

Finalment, pel que fa a la racionalització i la reducció 
d’estructures directives i de gestió del sistema sanitari, 
des de l’inici de la legislatura el Departament de Salut 
(DS) ha impulsat les mesures que tot seguit es relacionen 
dirigides a racionalitzar i reduir les estructures directi-
ves i de gestió del sistema sanitari: 

– Racionalització de la governança del sector públic de 
salut vinculat (SPSV)

Impuls de la simplificació dels òrgans de governança de 
les entitats i organismes del SPSV mitjançant les mesu-
res següents: 

El Departament de Salut garanteix l’atenció sanitària a 
la ciutadania. Les mesures d’ajust introduïdes no impli-
quen una disminució de les prestacions ni de la correcta 
assistència (el passat 12 d’abril es va aprovar un Acord de 
Govern per garantir-ho). Quant al personal sanitari, es 
va crear una Mesa de negociació a instàncies del Govern 
i s’han establert acords en múltiples centres sanitaris per 
tal d’aconseguir una mínima afectació en les plantilles 
(negociació de les DPO, solapaments de torns...).

Pel que fa al reforç de les polítiques de salut pública, en el 
marc del desplegament de la Llei 18/2009, de 22 d’octu-
bre, de Salut Pública, s’ha definit el Catàleg de Serveis de 
Salut Pública. Dins del mateix marc de desplegament  
de la Llei de Salut Pública, el passat 30 de setembre es va 
reunir en sessió constitutiva el Consell d’Administració de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de la qual es pre-
veu la seva posada en marxa efectiva per al mes de gener.

El Departament de Salut impulsa accions comunitàries 
en l’àmbit municipal adreçades a determinants de la sa-
lut com són: dins el manteniment del programa Salut i 
Escola o la posada en marxa de Salut, Escola i Comu-
nitat a les regions sanitàries de Terres de l’Ebre i Giro-
na; suport al programa Salut als Barris; i les polítiques i 
accions sobre el tabaquisme, com el suport a la cessació 
tabàquica; entre d’altres.

Recentment s’ha reforçat també el compromís del Go-
vern en la lluita contra la mosca negra, que implica tam-
bé l’àmbit municipal, amb un conveni plurianual anunci-
at el 21 de setembre passat, i que afecta bàsicament a les 
zones del Baix Ebre, Montsià, Badia de Roses i Baix Ter.

En relació a l’adopció de mesures urgents de correcció 
de les ineficiències més evidents del sistema sanitari, des 
d’una visió integral de tot el sistema que tingui en compte 
els elements d’equilibri territorial: 

En primer lloc, en l’àmbit de l’atenció primària, s’ha 
constituït un grup de treball promogut des del Depar-
tament de Salut que compta amb la participació de les 
societats científiques de l’atenció primària, les patronals 
sanitàries i representants del CatSalut per tal d’enfor-
tir el paper de l’atenció primària, incloent el desplega-
ment efectiu de les instruccions de desburocratització de 
l’atenció primària.

En segon lloc, el Departament de Salut està negociant 
amb els agents implicats per poder fer possible l’extensió 
a tots els centres d’atenció primària els sistemes de ges-
tió clínica i farmacèutica més adequats, amb la finalitat 
de que tota l’atenció primària utilitzi el mateix sistema de 
referència.

En tercer lloc, en relació a la racionalització de la des-
pesa farmacèutica, cal dir que amb l’entrada en vigor 
de l’aplicació del preu menor (Reial Decret-llei 9/2011) 
el mes de novembre de 2011, tots els medicaments (in-
closes les marques) baixaran a preu menor. D’aquesta 
manera, desapareix la disparitat de preus entre diferents 
medicaments i, per tant, la validesa de la justificació de 
l’aplicació de les substitucions de medicaments amb ma-
teix principi actiu, dosi, número d’unitats i via d’admi-
nistració.

D’altra banda, la potenciació dels sistemes d’informació 
(pivotant les accions prioritàriament en la Recepta Elec-



24 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 163

4.50.02. INFORMACIó 45

– Aura Salut Pública i Serveis Sociosanitaris, SL

– Consorci Sanitari de Mollet del Vallès

– Consorci de Gestió Corporació Sanitària

– Consorci Sanitari de la Selva

– Fundació Privada de l’Hospital de Viladecans per a la 
recerca i la Docència

– Transplant Services Foundation

Així mateix, l’Acord de Govern estableix que el DS ha 
de definir una estratègia de reordenació de la resta del 
SPSV que prevegi, en una primera fase d’intervenció, 
un conjunt de mesures d’actuació a finalitzar abans del 
31 de desembre de 2012, i una segona fase d’interven-
ció amb horitzó de legislatura. Aquesta estratègia s’ha 
de presentar al Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de 
la Reforma de l’Administració durant el primer trimestre 
de 2012.

Presentació al Parlament el Pla de mesures urgents per a 
la sostenibilitat del sistema sanitari públic: 

El conseller de Salut va presentar el Pla al Parlament en 
la sessió número set de la Comissió de Salut, en data 28 
de juliol de 2011.

Barcelona, 7 d’octubre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 21/IX, 
sobre la retallada pressupostària en l’àmbit 
de la salut
Tram. 390-00021/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 21133 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00021/09

Sobre: Control compliment de la Moció 21/IX, sobre la 
retallada pressupostària en l’àmbit de la salut

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 21/IX, sobre la retallada pressupostària 
en l’àmbit de la salut (núm. de tram. 390-00021/09), us 
informo del següent: 

En relació amb l’aplicació del pla d’acció per garantir la 
sostenibilitat del sistema sanitari: 

El passat 12 d’abril el Govern de la Generalitat va apro-
var un Acord de garanties de la qualitat del sistema sani-
tari, que posa de manifest el seu compromís per assegu-
rar el nivell d’atenció del servei de salut malgrat l’actual 
entorn econòmic i financer.

1. Reducció de la composició dels òrgans de govern de 
caràcter col·legiat (consells d’administració, consells rec-
tors i patronats...).

2. Nomenament presidències executives sense retribuir.

3. Reforç del rol de les direccions/gerències del centres i 
entitats del SPSV mitjançant el cessament o no designa-
ció de consellers delegats.

– Decret 37/2011, de 4 de gener, de reestructuració del DS.

Es procedeix a la fusió en una única DG de Regulació, 
Planificació i Recursos Sanitaris, de la DG de Recursos 
Sanitaris i la DG de Planificació i Avaluació.

– Decret 366/2011, de 12 de juliol, pel qual s’aproven 
els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT)

L’entrada en vigor de l’ASPCAT suposarà la supressió de 
l’Agència de Protecció de la Salut, l’Agència de segure-
tat Alimentària i la Direcció General de Salut Pública, 
deixant en mans de la Secretaria d’Estratègia i Coordi-
nació el desenvolupament de la política pública en aques-
ta matèria, sense crear la secretaria sectorial prevista en 
la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

– Projecte de Llei d’agilitat i reestructuració adminis-
trativa

Es preveu que la direcció de les representacions territori-
als del DS pugui recaure sobre els gerents o les gerents de 
Regió Sanitària del CatSalut. Així mateix, amb aquesta 
llei es preveu que les funcions dels Governs Territori-
als de Salut (35 consorcis) siguin assumides pels sectors 
sanitaris previstos en la Llei d’Ordenació Sanitària de 
Catalunya. Aquest projecte també empara la incorpo-
ració de les funcions d’inspecció de serveis sanitaris a 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) que es 
denominarà Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sa-
nitàries (ICAMS).

– Projecte de Decret de reestructuració del DS

L’aprovació d’aquest decret comportarà la reducció d’un 
27% de l’estructura del DS i dels organismes autònoms 
que hi són adscrits, per la supressió de 49 òrgans actius 
(subdireccions generals, plans, programes, serveis, sec-
cions, negociats) i 9 llocs no orgànics.

– Estatuts de l’Agència d’Informació, Avaluació i Desen-
volupament en Salut (AIADS)

L’aprovació dels Estatuts de l’AÌADS, supeditada a l’en-
trada en vigor de la Llei d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa, comportarà la supressió de l’Institut d’Estudis 
de la Salut.

– Acord del Govern de 2 d’agost de 2011, sobre mesures 
de racionalització i simplificació de l’estructura del sec-
tor públic

En aquest Acord de Govern es preveu que l’1 de gener 
de 2012 s’hagi procedit a la dissolució o l’alienació de 
les societats mercantils, consorcis i fundacions següents: 

– Consorci de Prevenció i Salut Terrassa, SL

– Gesclínic, SA

– Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)
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En canvi, contra la tendència indicada per tots aquests 
factors, l’oferta de llits s’ha incrementat des del 2009, 
bàsicament per la construcció de nous hospitals en el ter-
ritori, com per exemple l’Hospital Moisès Broggi (llits 
oberts nous 217),o l’ampliació de llits en nous hospitals 
que substituïen antics edificis (hospitals de Reus, Sant 
Boi, Mollet).

En relació amb les proves diagnòstiques, cal dir que al-
gunes entitats proveïdores del CatSalut han començat a 
establir protocols comuns d’indicació de proves diagnòs-
tiques entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada 
per afrontar de forma coordinada la racionalització de 
l’ús dels recursos sanitaris i la contenció de la despesa, 
evitant, per exemple, la duplicitat de proves o la invalida-
ció de les ja realitzades.

Les mesures de sostenibilitat s’han aplicat a tot el ter-
ritori de Catalunya i, des del Departament de Salut i el 
CatSalut s’avaluarà permanentment la seva adequació a 
les necessitats de la població per si cal revisar alguna 
actuació.

Quant a la racionalització de l’estructura administrativa 
del sistema sanitari: 

Des de l’inici de la legislatura el Departament de Salut 
(DS) ha impulsat les mesures que tot seguit es relacionen 
dirigides a racionalitzar i reduir les estructures directi-
ves i de gestió del sistema sanitari: 

– Racionalització de la governança del sector públic de 
salut vinculat (SPSV)

Impuls de la simplificació dels òrgans de governança de 
les entitats i organismes del SPSV mitjançant les mesu-
res següents: 

1. Reducció de la composició dels òrgans de govern de 
caràcter col·legiat (consells d’administració, consells rec-
tors i patronats...).

2. Nomenament presidències executives sense retribuir.

3. Reforç del rol de les direccions/gerències del centres i 
entitats del SPSV mitjançant el cessament o no designa-
ció de consellers delegats.

– Decret 37/2011, de 4 de gener, de reestructuració del 
DS.

Es procedeix a la fusió en una única DG de Regulació, 
Planificació i Recursos Sanitaris, de la DG de Recursos 
Sanitaris i la DG de Planificació i Avaluació.

– Decret 366/2011, de 12 de juliol, pel qual s’aproven 
els estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT)

L’entrada en vigor de l’ASPCAT suposarà la supressió de 
l’Agència de Protecció de la Salut, l’Agència de seguretat 
Alimentària i la Direcció General de Salut Pública, dei-
xant en mans de la Secretaria d’Estratègia i Coordina-
ció el desenvolupament de la política pública en aquesta 
matèria, sense crear la secretaria sectorial prevista en la 
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

– Projecte de Llei d’agilitat i reestructuració administrativa

Es preveu que la direcció de les representacions territori-
als del DS pugui recaure sobre els gerents o les gerents de 

En aquest sentit, l’aplicació del pressupost de l’any 2011, 
aprovat pel Parlament de Catalunya, es porta a terme se-
guint aquests principis. La disponibilitat de quiròfans, 
llits hospitalaris i proves diagnòstiques s’adapta en tots 
els casos a l’activitat programada i a la demanda.

Respecte de la disponibilitat de quiròfans, correspon a 
cada centre ordenar la seva pròpia organització interna 
de recursos, però cal entendre que els quiròfans estan 
permanentment disponibles si les necessitats assistenci-
als ho requereixen. L’operativitat d’un quiròfan és im-
mediata un cop s’activa el protocol que preveu el seu 
funcionament.

Pel que fa a la disponibilitat de llits en centres hospita-
laris, és una pràctica habitual adaptar el nombre de llits 
operatius a les necessitats estacionals. En un hospital és 
més important la seva capacitat de resolució que el nom-
bre de llits de què disposa.

Diversos factors com per exemple els avenços en cirur-
gia menys agressiva i en els tractaments ambulatoris han 
afavorit, a més, que per a la mateixa activitat siguin ne-
cessaris menys llits, ja que el seguiment de la patologia 
requereix menys presència a l’hospital. Cal dir que ac-
tualment, a Catalunya s’ocupen, a l’any i de manera glo-
bal, el 80% de llits hospitalaris disponibles. Aquest per-
centatge ofereix marge suficient per treballar sobre una 
adequació de l’oferta de llits que permeti ajustar costos 
econòmics sense detriment de la qualitat de l’assistència.

Factors que expliquen el percentatge de desocupació de 
llits

– Reducció de l’estada mitjana. En els últims cinc anys 
l’estada mitjana s’ha reduït mig dia (5,3 dies l’any 2005 
vs 4,8 dies l’any 2010). Això suposa una disponibilitat 
potencial de 750-800 llits.

– Augment de la cirurgia sense ingrés. En els últims cinc 
anys s’ha incrementat un 24% i, en l’actualitat, una de 
cada tres intervencions es fa sense necessitat d’ingres-
sar el pacient. La cirurgia sense ingrés no només millora 
l’eficiència, sinó que també disminueix el risc de com-
plicacions hospitalàries (infeccions nosocomials) i afa-
voreix la reincorporació del pacient a la vida quotidiana. 
Això suposa una disponibilitat addicional de 380 llits. 
A més hi ha capacitat per incrementar la cirurgia major 
ambulatòria (CMA), que ho ha fet en un 3,8%.

– S’estan potenciant les alternatives a l’ingrés hospitalari 
com, per exemple, l’hospitalització a domicili. En l’actu-
alitat 23 hospitals tenen contractat el servei d’hospitalit-
zació a domicili. En els darrers 5 anys ha incrementat un 
500% (de 1.300 pacients a 8.200).

– Mesures de gestió clínica per reduir les hospitalitzaci-
ons potencialment evitables. Aquestes hospitalitzacions 
evitables inclouen malalties en què una bona atenció am-
bulatòria pot prevenir la necessitat d’hospitalització. Es 
tracta principalment de la insuficiència cardíaca, malal-
ties respiratòries, pneumònies i implicacions de la dia-
betis. Les hospitalitzacions evitables representen 20.000 
ingressos i 429 llits anuals.

– L’evolució de la població: Des de l’any 2008 el percen-
tatge de creixement de la població cada vegada és menor 
(2008: 2,44%; 2009: 1,45%; 2010: 0,46; 2011: –0,45).
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D’altra banda, la potenciació dels sistemes d’informació 
(pivotant les accions prioritàriament en la Recepta Elec-
trònica i en el Catàleg de la Prestació Farmacèutica) és 
una de les línies estratègiques de la prestació farmacèu-
tica del CatSalut ja que es consideren elements de suport 
claus per maximitzar l’eficiència i qualitat de la presta-
ció.

En aquest sentit, la modificació de la legislació farma-
cèutica pel que fa a una revisió del catàleg actual que 
fomenti la prescripció eficient i la dispensació a preu me-
nor s’ha canalitzat amb la publicació del Reial Decret-
llei 9/2011.

Barcelona, 7 d’octubre de 2011

Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 36/IX, 
sobre les polítiques mediambientals
Tram. 390-00036/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 21104 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 18.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00036/09

Sobre: Control compliment de la Moció 36/IX, sobre les 
polítiques mediambientals

Comissió Competent: Territori i Sostenibilitat

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compli-
ment a la Moció 36/IX, sobre les polítiques mediam-
bientals (núm. de tram. 390-00036/09), us informo del 
següent: 

Atès que dos dels 6 ajuntaments de més de 100.000 habi-
tants van canviar els seus equips de Govern, Barcelona i 
Badalona, es va creure oportú posposar fins al setembre, 
període inclòs en el termini per fer arribar les actuacions 
del PQA 2011-2015 a la UE, la aprovació del document 
base.

Tanmateix, aquest document ha estat sotmès a un pro-
grama de participació ciutadana a la vegada que s’han 
treballat els resultats de la participació obtinguda amb 
el grup assessor d’experts que han col·laborat amb el Go-
vern en el desenvolupament dels objectius a incloure en 
el pla.

El proppassat dia 22 de setembre de 2011 es va presentar 
el document base del PQA 2011-2015; aquest document 
base és el que permetrà que la UE atorgui una prorroga 
per al compliment dels nivells de qualitat de l’aire fins 
al 2015.

Un cop es disposi del document base tramès tant a la UE 
com al Ministeri, s’iniciarà el tràmit d’avaluació ambien-

Regió Sanitària del CatSalut. Així mateix, amb aquesta 
llei es preveu que les funcions dels Governs Territori-
als de Salut (35 consorcis) siguin assumides pels sectors 
sanitaris previstos en la Llei d’Ordenació Sanitària de 
Catalunya. Aquest projecte també empara la incorpo-
ració de les funcions d’inspecció de serveis sanitaris a 
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) que es 
denominarà Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sa-
nitàries (ICAMS).

– Projecte de Decret de reestructuració del DS

L’aprovació d’aquest decret comportarà la reducció d’un 
27% de l’estructura del DS i dels organismes autònoms 
que hi són adscrits, per la supressió de 49 òrgans actius 
(subdireccions generals, plans, programes, serveis, sec-
cions, negociats) i 9 llocs no orgànics.

– Estatuts de l’Agència d’Informació, Avaluació i Desen-
volupament en Salut (AIADS)

L’aprovació dels Estatuts de l’AÌADS, supeditada a l’en-
trada en vigor de la Llei d’agilitat i reestructuració admi-
nistrativa, comportarà la supressió de l’Institut d’Estudis 
de la Salut.

– Acord del Govern de 2 d’agost de 2011, sobre mesures 
de racionalització i simplificació de l’estructura del sec-
tor públic

En aquest Acord de Govern es preveu que l’1 de gener 
de 2012 s’hagi procedit a la dissolució o l’alienació de 
les societats mercantils, consorcis i fundacions següents: 

– Consorci de Prevenció i Salut Terrassa, SL

– Gesclínic, SA

– Energètica d’Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)

– Aura Salut Pública i Serveis Sociosanitaris, SL

– Consorci Sanitari de Mollet del Vallès

– Consorci de Gestió Corporació Sanitària

– Consorci Sanitari de la Selva

– Fundació Privada de l’Hospital de Viladecans per a la 
recerca i la Docència

– Transplant Services Foundation

Així mateix, l’Acord de Govern estableix que el DS ha 
de definir una estratègia de reordenació de la resta del 
SPSV que prevegi, en una primera fase d’intervenció, 
un conjunt de mesures d’actuació a finalitzar abans del 
31 de desembre de 2012, i una segona fase d’interven-
ció amb horitzó de legislatura. Aquesta estratègia s’ha 
de presentar al Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de 
la Reforma de l’Administració durant el primer trimestre 
de 2012.

Pel que fa a la racionalització de la despesa farmacèutica: 

Amb l’entrada en vigor de l’aplicació del preu menor 
(Reial Decret-llei 9/2011) el mes de novembre de 2011, 
tots els medicaments (incloses les marques comercials) 
baixaran a l’anomenat preu menor. D’aquesta manera, 
desapareix la disparitat de preus entre diferents medica-
ments i els genèrics deixen de tenir en molts casos aquest 
avantatge econòmic.
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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 Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb 
la consellera d’Ensenyament sobre les me-
sures per a donar compliment a la interlo-
cutòria del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya amb relació a les sentències del 
Tribunal Suprem de reintroducció del caste-
llà com a llengua vehicular a les escoles
Tram. 354-00066/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
11, del 13.10.2011 (DSPC-C 156).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats amb la 
consellera d’Ensenyament sobre els objec-
tius i el compliment del seu pla de govern
Tram. 354-00075/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 
11, del 13.10.2011 (DSPC-C 156).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Benestar, Família i Immigració 
amb el conseller de Benestar i Família sobre 
la relació entre el seu departament i les en-
titats socials
Tram. 354-00078/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 20572).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, sessió del 11.10.2011.

tal del Pla per tal de ser aprovat definitivament com a Pla 
de Qualitat de l’Aire 2011-2015.

Pel que fa a la Llei de Biodiversitat i Patrimoni Natu-
ral, la Comissió europea, fa uns mesos, va presentar la 
seva proposta d’objectius i orientacions principals, i ara 
s’haurà d’adoptar l’acord per part de les institucions co-
munitàries després d’un procés de discussió.

La Llei que aprovi el Parlament, en aquesta matèria, ha 
d’incorporar els objectius comunitaris per als propers 
deu anys ja que aquest ha de ser un dels seus objectius 
principals.

El mateix podem dir en relació al Plan estratègico que 
l’Administració General de l’Estat també està elaborant 
en relació a la biodiversitat i el patrimoni natural, i que 
està previst a la Ley 42/2007 del patrimonio natural y la 
biodiversidad.

És a dir, les organitzacions internacionals estan definint el 
full de ruta en matèria de biodiversitat i patrimoni natural, 
els objectius i els mitjans per assolir-los, i això ha de ser 
un element fonamental de qualsevol instrument jurídic del 
qual ens dotem a Catalunya per als propers anys.

A més a més, la nova llei ha de garantir un encaix més 
beneficiós per a tothom amb les activitats pròpies del 
món rural, les activitats agrícoles, ramaderes, forestals, 
turístiques, pesqueres, etc... Continua havent-hi una dis-
tància considerable, tot i les aproximacions, entre molts 
sectors del món rural del nostre país i les iniciatives 
adreçades a la conservació del patrimoni natural. Nosal-
tres creiem que una llei de la biodiversitat i el patrimoni 
natural ha de suposar un canvi de paradigma en aquesta 
relació sovint conflictiva.

La llei per exemple, ha d’incorporar un ampli conjunt 
d’instruments econòmics i fiscals, de manera que la con-
tribució positiva de l’activitat agrària i ramadera sigui 
reconeguda, que els incentius positius per a la conserva-
ció del patrimoni natural sigui un pal de paller d’aquest 
nou paradigma, com ja s’està fent a molts altres llocs del 
món.

Per altra banda, la intenció actual del Govern és que el 
Pla de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012-
2020 sigui aprovat en Acord de Govern i, en tot cas, es 
presentaria al Parlament de Catalunya en posterioritat a 
aquesta aprovació.

Pel que fa als estudis sobre les possibilitats de micro-
generació d’energia a Catalunya de les diferents fonts 
d’energia renovables, ja s’estan treballant dins les tas-
ques d’elaboració del Pla de l’Energia i del Canvi Climà-
tic de Catalunya 2012-2020.

Va a dir, també, que dins els treballs d’elaboració del Pla 
de l’Energia i del Canvi Climàtic de Catalunya, ja s’in-
clou el Pla del foment de la indústria i de la generació de 
llocs de treball en el sector de les energies renovables i 
de l’estalvi i l’eficiència energètica a Catalunya.

Barcelona, 11 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença de Ramon 
Font, president del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, davant la Comissió de Control 
de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre 
les actuacions fetes i les previstes amb re-
lació al nou pressupost
Tram. 356-00114/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 5, 
tinguda el 14.10.2011 (DSPC-C 159).

Sol·licitud de compareixença de Ramon 
Font, president del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, davant la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals perquè informi so-
bre les activitats i la situació econòmica del 
Consell
Tram. 356-00115/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, en la sessió núm. 5, 
tinguda el 14.10.2011 (DSPC-C 159).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 156).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comis-
sió de Benestar, Família i Immigració amb el 
conseller de Benestar Social i Família sobre 
la revisió de la renda mínima d’inserció
Tram. 354-00080/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Bosch Cuenca, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20945).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Benestar, Família i 
Immigració, sessió del 11.10.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Cultura i Llengua amb el conse-
ller de Cultura sobre l’acord entre el Depar-
tament de Cultura, el Gremi d’Empresaris de 
Cinemes i la Federació de Distribuïdors Ci-
nematogràfics
Tram. 354-00081/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Pere Bosch Cuenca, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya (reg. 20946).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua, 
sessió del 19.10.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el con-
seller d’Empresa i Ocupació sobre la seva 
actuació i els informes del seu departament 
amb relació al projecte de traçat de la línia 
de molt alta tensió entre Penyalba (Aragó) i 
Isona en el tram que afecta el Pallars Jussà
Tram. 354-00083/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 21299).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 17.10.2011.
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Sol·licitud de compareixença de Carmela 
Fortuny, directora general de l’Institut Ca-
talà d’Assistència i Serveis Socials, davant 
la Comissió de Benestar, Família i Immigra-
ció perquè informi sobre els impagaments a 
les entitats socials i les conseqüències en el 
sector i en les persones
Tram. 356-00192/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Eva Granados Galiano, del Grup Parlamenta-
ri Socialista (reg. 20403).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Benestar, Fa-
mília i Immigració, sessió del 11.10.2011.

Sol·licitud de compareixença de Carles Llo-
rens i Vila, director general de Cooperació 
al Desenvolupament, davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè informi so-
bre les actuacions als països de la Banya 
d’Àfrica
Tram. 356-00194/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
7, tinguda el 14.10.2011 (DSPC-C 158).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula d’Autònoms de Cata-
lunya davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació perquè tracti de l’estat d’aplicació del 
Decret 18/2010, del 23 de febrer, d’aplicació 
a Catalunya de l’Estatut del treball autònom
Tram. 356-00195/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 20435).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 17.10.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants del Consorci de Biblioteques Univer-
sitàries de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats perquè expo-
sin les perspectives de futur del Consorci
Tram. 356-00157/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 156).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya davant la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats per-
què presenti l’estudi Universitat i Treball a 
Catalunya 2011 - Estudi de la inserció labo-
ral de la població titulada de les universitats 
catalanes
Tram. 356-00182/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
núm. 11, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 156).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Centre d’Acollida Turística da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què informi sobre la situació d’aquest centre
Tram. 356-00191/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 
20145).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 17.10.2011.
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Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Asociación Española para la Inter-
nacionalización de las Empresas de Elec-
trónica, Informática y Telecomunicaciones 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informin sobre les actuacions de 
l’associació i sobre els projectes futurs a fa-
vor de la internacionalització de les empreses
Tram. 356-00203/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Jaume Collboni Cuadrado, 
del Grup Parlamentari Socialista, Rafael Luna Vivas, 
del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Ori-
ol Amorós i March, del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Uriel Bertran Arrué, del Sub-
grup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Inde-
pendència (reg. 20850).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 17.10.2011.

Sol·licitud de compareixença del director 
general de Cooperació al Desenvolupament 
davant la Comissió de Cooperació i Solidari-
tat perquè expliqui l’expedient de regulació 
d’ocupació presentat per l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament
Tram. 356-00204/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 20958).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat, sessió del 14.10.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament davant la Comissió de 
Cooperació i Solidaritat perquè exposi el 
balanç del mandat del quadrienni 2006-2010 
i les línies de treball del mandat del quadri-
enni actual
Tram. 356-00196/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat, en la sessió núm. 
7, tinguda el 14.10.2011 (DSPC-C 158).

Sol·licitud de compareixença de Cristina 
Tresserres Macaya, directora de l’Observa-
tori Europeu de la Televisió Infantil, davant la 
Comissió de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals
Tram. 356-00197/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Marta Alòs Lòpez, del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió (reg. 20529).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals, sessió del 14.10.2011.

Sol·licitud de compareixença d’Esther Sán-
chez i Torres, secretària d’Ocupació i Rela-
cions Laborals, davant la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació perquè valori les dades sobre 
l’atur i expliqui les propostes de creació 
d’ocupació
Tram. 356-00202/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa (reg. 20803).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 17.10.2011.
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Sessió informativa de la Comissió d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural amb el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
sobre la política agrària comuna
Tram. 355-00054/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural (reg. 21395).

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 14.10.2011.

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre les mesures per a do-
nar compliment a la interlocutòria del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya amb 
relació a les sentències del Tribunal Suprem 
de reintroducció del castellà com a llengua 
vehicular a les escoles
Tram. 355-00055/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 11, del 
13.10.2011 (DSPC-C 156).

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre els objectius i el com-
pliment del seu pla de govern
Tram. 355-00056/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió núm. 11, del 
13.10.2011 (DSPC-C 156).

Sol·licitud de compareixença de Carles Fla-
merich, director general de Telecomunica-
cions i Societat de la Informació, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè in-
formi sobre el nou model de provisió dels 
serveis de tecnologies de la informació i la 
comunicació de la Generalitat
Tram. 356-00205/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parla-
mentari Socialista (reg. 21094).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 17.10.2011.

Sol·licitud de compareixença del director del 
Centre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana davant la Comissió de 
Cultura i Llengua perquè informi sobre el 
present i el futur del Centre
Tram. 356-00222/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Antoni Strubell i Trueta, del Subgrup Par-
lamentari de Solidaritat Catalana per la Independència 
(reg. 22008).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i 
Llengua, sessió del 19.10.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES  
I COMPAR EIXENCES  
DE MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 
2011-2012
Tram. 355-00046/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Ensenyament i Universitats, del 13.10.2011 (DSPC-
C 156).
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Compareixença de Germà Bel i Queralt, 
catedràtic d’economia de la Universitat de 
Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 357-00136/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 14.10.2011 (DSPC-C ).

Compareixença de Jesús Ruiz-Huerta Car-
bonell, catedràtic d’hisenda pública de la 
Universitat Rei Joan Carles (Comunitat de 
Madrid), davant la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 357-00137/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 14.10.2011 (DSPC-C ).

Compareixença d’una representació de 
l’Institut d’Estudis Catalans davant la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats per a 
presentar el portal Meridià de l’Observatori 
de la Recerca
Tram. 357-00145/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 11, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 156).

Compareixença de representants del Con-
sorci de Biblioteques Universitàries de Ca-
talunya davant la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats per a exposar les perspectives 
de futur del Consorci
Tram. 357-00146/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió 
núm. 11, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 156).

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

Compareixença de Concepció Patxot Car-
doner, professora titular de teoria econòmi-
ca de la Universitat de Barcelona, davant la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finan-
çament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00106/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 10 de la Comis-
sió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 14.10.2011 (DSPC-C ).

Compareixença del president de la Creu Ro-
ja de Catalunya davant la Comissió de Co-
operació i Solidaritat per a explicar el Pla 
d’acció en matèria de cooperació i d’ajuda 
humanitària
Tram. 357-00109/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 14.10.2011 (DSPC-C 158).

Compareixença d’Antolín Sànchez Presedo 
davant la Comissió de Justícia per a infor-
mar sobre la proposta de directiva europea 
d’un marc regulador de les hipoteques i so-
bre les propostes i els informes formulats 
sobre aquesta qüestió
Tram. 357-00131/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 15 de la Comissió 
de Justícia, del 18.10.2011 (DSPC-C 161).
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Compareixença de Ramon Font, president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals per a informar sobre les actuacions 
fetes i les previstes amb relació al nou pres-
supost
Tram. 357-00150/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 5, 
tinguda el 14.10.2011 (DSPC-C 159).

Compareixença de Ramon Font, president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
davant la Comissió de Control de l’Actuació 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals per a informar sobre les activitats i la 
situació econòmica del Consell
Tram. 357-00151/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals en la sessió núm. 5, 
tinguda el 14.10.2011 (DSPC-C 159).

Compareixença d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya davant 
la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Fi-
nançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00152/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 10, tinguda 
el 14.10.2011.

Compareixença d’una representació de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats per a presen-
tar l’estudi Universitat i treball a Catalunya 
2011 - Estudi de la inserció laboral de la po-
blació titulada de les universitats catalanes
Tram. 357-00147/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Ensenyament i Universitats en la sessió núm. 
11, tinguda el 13.10.2011 (DSPC-C 156).

Compareixença de Carles Llorens i Vila, di-
rector general de Cooperació al Desenvolu-
pament, davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat per a informar sobre les actuaci-
ons als països de la Banya d’Àfrica
Tram. 357-00148/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 7, 
tinguda el 14.10.2011 (DSPC-C 158).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 7 de la Comissió 
de Cooperació i Solidaritat, del 14.10.2011 (DSPC-C 
158).

Compareixença d’una representació del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolu-
pament davant la Comissió de Cooperació i 
Solidaritat per a exposar el balanç del man-
dat del quadrienni 2006-2010 i les línies de 
treball del mandat del quadrienni actual
Tram. 357-00149/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Cooperació i Solidaritat en la sessió núm. 7, 
tinguda el 14.10.2011 (DSPC-C 158).
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D’acord amb les competències que m’atorga l’article 29 
de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 
Comptes, 

Resolc: 

Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalu-
nya, i en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 
l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de nome-
nament del secretari general d’aquesta institució, que es 
transcriu a continuació: 

D’acord amb el que preveu l’article 8.k de la Llei 18/2010, 
del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, el Ple de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, en la sessió del 
dia 27 de setembre de 2011, ha acordat nomenar el se-
nyor Manel Rodríguez i Tió secretari general de la Sin-
dicatura de Comptes de Catalunya amb efectes des del 
15 d’octubre del 2011.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.25. CONFLICTES EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL

Conflicte en defensa de l’autonomia local 
3540/2003, promogut davant el Tribunal 
Constitucional per l’Ajuntament de Barcelo-
na i deu altres ajuntaments de l’àrea metro-
politana en relació amb l’article 79 de la Llei 
31/2002, del 30 de desembre, de mesures 
fiscals i administratives
Tram. 384-00001/06

Al·legacions que formula el Parlament sobre 
la pervivència del recurs

Al Tribunal Constitucional

Pere Sol i Ordis, letrado del Parlamento de Cataluña, 
en nombre y representación del mismo de conformidad 
con el acuerdo de la Mesa del Parlamento de 1 de marzo 
de 2011 que se acredita mediante la certificación que se 
acompaña al presente escrito, ante el Tribunal Consti-
tucional comparece y como mejor en derecho proceda,

Dice

1. Que en fecha 11 de octubre de 2011 el Parlamento de 
Cataluña ha sido notificado de la providencia del Pleno 
de ese Tribunal con relación al Conflicto en defensa de 
la autonomía local núm. 3540/2003 promovido por el 
Ayuntamiento de Castelldefels y otros, contra el artícu-
lo 79 de la Ley de Cataluña 31/2002, de 30 de diciembre, 
de medidas fiscales y administrativas, acordando oír a 

Compareixença d’una representació de l’As-
sociació Catalana de Municipis i Comarques 
davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model 
de Finançament basat en el Concert Econò-
mic
Tram. 357-00153/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament ba-
sat en el Concert Econòmic en la sessió núm. 10, tinguda 
el 14.10.2011.

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de canvi d’escó d’un diputat

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 21887

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, Portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, sol·licita que el diputat Sr. Carles 
Pellicer i Punyed que actualment seu a l’escó 52 pugui 
canviar i ocupar l’escó número 25 que actualment no està 
assignat a cap diputat.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

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

4.85. SINDICATURA DE COMPTES

Resolució del 13 d’octubre del 2011, per la 
qual es disposa la publicació de l’acord del 
Ple de la Sindicatura de Comptes de Cata-
lunya del 27 de setembre del 2011, de no-
menament del senyor Manel Rodríguez i Tió 
com a secretari general.
Reg. 22043

Resolució

Sindicatura de Comptes

Vist l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 27 
de setembre del 2011, de nomenament de secretari gene-
ral de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,
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Que ello es así, además, lo puso de manifiesto el Acuer-
do del Gobierno de la Generalidad de Cataluña de 5 de 
septiembre (Acuerdo GOV/109/2006, publicado en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4729, 
de 29 de septiembre de 2006) mediante el que, en pre-
visión de la puesta en servicio de un tramo de la línea 9 
del ferrocarril metropolitano de Barcelona, se atribuía la 
prestación del servicio de transporte de viajeros a la En-
tidad Metropolitana del Transporte, por lo cual, a juicio 
de esta representación, no se han creado situaciones de 
hecho o de derecho que lesionen la autonomía local en el 
ínterin durante el cual la norma objeto de la controversia 
ha estado vigente, ya que la puesta en servicio por vez 
primera de un tramo de la citada línea del ferrocarril me-
tropolitano de Barcelona se produjo con posterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley de Cataluña 4/2006 que de-
rogaba el artículo 79 de la Ley de Cataluña 31/2002, por 
lo que la prestación efectiva del servicio de transporte de 
viajeros ha correspondido siempre desde su inicio a las 
corporaciones locales.

Tercera

Según la información de que dispone esta representa-
ción, durante el año 2007 los distintos ayuntamientos 
promotores del conflicto adoptaron sendos acuerdos de 
sus plenos municipales en los que se constataba la pérdi-
da del objeto del presente conflicto, así como se desistía 
del mismo. Esta representación desconoce los motivos 
por los que no todas las representaciones procesales de 
los ayuntamientos citados trasladaron a ese Tribunal un 
escrito expresando el desistimiento ni se aportaron los 
certificados de los acuerdos tomados.

Cuarta

La situación descrita en los apartados anteriores no se 
ve alterada como consecuencia de la entrada en vigor 
de la Ley de Cataluña 31/2010, de 27 de julio, del Área 
Metropolitana de Barcelona, ni tampoco con la efectiva 
constitución del Consejo Metropolitano que, de confor-
midad con la disposición transitoria quinta de dicha Ley, 
se produjo el día 21 de julio de 2011.

Con la constitución del Consejo Metropolitano del Área 
Metropolitana de Barcelona quedaron extinguidas la En-
tidad Metropolitana del Transporte y la Entidad Metro-
politana de los Servicios Hidráulicos y del Tratamiento 
de Residuos, creadas por la Ley de Cataluña 7/1987, de 
4 de abril, por la que se establecen y regulan actuacio-
nes públicas especiales en la conurbación de Barcelona 
y en las comarcas comprendidas dentro de su zona de 
influencia directa, y el Área Metropolitana de Barcelona 
asumió la titularidad de los servicios, medios materia-
les, financieros y personales, derechos y obligaciones 
de las dichas entidades metropolitanas, y entre ellos la 
prestación del servicio de transporte público subterráneo 
de viajeros, configurado por la red del ferrocarril metro-
politano de Barcelona, competencia que, por otro lado, 
el artículo 14 de la Ley de Cataluña 31/2010 también 
atribuye a la nueva entidad de conformidad con la legis-
lación sectorial de aplicación, que no es otra que la Ley 
de Cataluña 4/2006, ya citada.

Por lo que de ese Tribunal,

las partes personadas, por el término de diez días, para 
que aleguen sobre la incidencia que en la pervivencia del 
conflicto en defensa de la autonomía local de referencia 
haya podido tener la Ley de Cataluña 31/2010, de 27 de 
julio, del Área Metropolitana de Barcelona.

2. Que, evacuando el trámite conferido mediante la pro-
videncia a qué se ha hecho referencia, pasa a formular 
las siguientes

Alegaciones

Primera

Tal como remarcó la representación procesal del Go-
bierno de la Generalidad en su escrito de 29 de enero de 
2007, y con relación al cual la representación del Parla-
mento de Cataluña manifestó su aquiescencia en escrito 
fechado el 21 de febrero de 2007, la pérdida sobrevenida 
del objeto del conflicto en defensa de la autonomía local 
núm. 3540/2003 se produjo con la entrada en vigor de la 
Ley de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, Ferroviaria, 
cuya disposición derogatoria única dice:

«Quedan derogados la Ley 19/2001, de 31 de diciembre, 
de creación del ente Infraestructuras Ferroviarias de Ca-
taluña; el artículo 79 de la Ley 31/2002, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales y administrativas, y toda otra 
disposición de igual o inferior rango que se oponga a la 
presente ley».

Segunda

La derogación del artículo 79 de la Ley de Cataluña 
31/2002, objeto del conflicto en defensa de la autonomía 
local núm. 3540/2003, es una consecuencia directa de la 
redacción del artículo 37 de la Ley de Cataluña 4/2006, 
que establece:

«Corresponde a la Entidad Metropolitana del Transporte, 
de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en 
materia de régimen local y por la Ley 7/1987, de 4 de 
abril, por la que se establecen y regulan actuaciones pú-
blicas especiales en la conurbación de Barcelona y en las 
comarcas comprendidas dentro de su zona de influencia 
directa, la competencia para la prestación del servicio de 
transporte público subterráneo de viajeros, configurado 
por la red del ferrocarril metropolitano de Barcelona, 
que incluye las líneas existentes en el momento de la 
aprobación de la presente ley y sus prolongaciones, y por 
las líneas que, en su caso, se incorporen».

Si la disposición derogatoria de la Ley de Cataluña 
4/2006 implicó formalmente la pérdida sobrevenida 
del objeto procesal de la controversia, la redacción del 
artículo 37 de la misma Ley suponía materialmente la 
satisfacción extraprocesal de la petición de los ayunta-
mientos promotores del conflicto, en el sentido que la 
Ley atribuía a la Entidad Metropolitana del Transporte 
la competencia para la prestación del servicio de trans-
porte público subterráneo de viajeros, configurado por 
la red del ferrocarril metropolitano de Barcelona, en las 
líneas existentes y en las futuras, sin exclusión alguna.
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lizarse mediante sentencia, tal como el mismo Tribunal 
hizo mediante la STC 47/2008, en la que se afirmaba:

«(…) no podemos sino concluir que no se aprecia la sub-
sistencia de la controversia que dio lugar al planteamien-
to del presente conflicto en defensa de la autonomía local 
y que ha de constituir en todo caso el presupuesto del 
mismo. En relación con ello, no constituye impedimento 
alguno para la apreciación de tal extremo el dato de que 
la parte actora, habiendo sido expresamente requerida 
para ello, no haya apreciado tal desaparición del objeto 
pues es evidente que la valoración acerca de la concu-
rrencia de tal circunstancia no depende del criterio que 
manifiesten de las partes (…)» (FJ 2).

Por lo que de ese Tribunal,

Solicita

Que tenga por hechas la anterior manifestación a los 
efectos procesales oportunos.

Barcelona para Madrid, a 17 de octubre de 2011

Pere Sol i Ordis
Letrado del Parlamento de Cataluña

Solicita

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admi-
tirlo, tener por presentadas las alegaciones formuladas y 
por evacuado el trámite y, en su virtud, declare la pérdi-
da sobrevenida del objeto del conflicto en defensa de la 
autonomía local núm. 3540-2003.

Otrosí dice

Que, para el hipotético caso en que el Tribunal no tu-
viera constancia de que alguna de las otras partes per-
sonadas en el proceso manifiesta en tiempo y forma su 
conformidad a considerar finalizada la controversia exis-
tente como consecuencia de la pérdida sobrevenida del 
objeto en el conflicto en defensa de la autonomía local 
núm. 3540/2003, o bien –caso que además de hipotéti-
co es improbable– que alguna de las partes se oponga a 
tener por finalizada dicha controversia, y que por uno u 
otro motivo, o por cualquier otro, el Tribunal considere 
que no es procedente poner fin a las actuaciones median-
te auto antes de que concluya la tramitación ordinaria 
del proceso, esta representación considera que la apre-
ciación de la pérdida sobrevenida del objeto debería rea-
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	Tram. 354-00075/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar i Família sobre la relació entre el seu departament i les entitats socials
	Tram. 354-00078/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Benestar, Família i Immigració amb el conseller de Benestar Social i Família sobre la revisió de la renda mínima d’inserció
	Tram. 354-00080/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre l’acord entre el Departament de Cultura, el Gremi d’Empresaris de Cinemes i la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics
	Tram. 354-00081/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la seva actuació i els informes del seu departament amb relació al projecte de traçat de la línia de molt alta tensió entre Penyalba (Aragó) 
	Tram. 354-00083/09
	Sol·licitud i tramitació





	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Sol·licitud de compareixença de Ramon Font, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les actuacions fetes i les previstes amb re
	Tram. 356-00114/09
	Acord sobre la sol·licitud
	Sol·licitud de compareixença de Ramon Font, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi sobre les activitats i la situació econòmica del 
	Tram. 356-00115/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença de representants del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè exposin les perspectives de futur del Consorci
	Tram. 356-00157/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè presenti l’estudi Universitat i Treball a Catalunya 2011 - Estudi de la inserció l
	Tram. 356-00182/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre d’Acollida Turística davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la situació d’aquest centre
	Tram. 356-00191/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Carmela Fortuny, directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració perquè informi sobre els impagaments a les entitats socials i les conseqüències e
	Tram. 356-00192/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Carles Llorens i Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè informi sobre les actuacions als països de la Banya d’Àfrica
	Tram. 356-00194/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula d’Autònoms de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè tracti de l’estat d’aplicació del Decret 18/2010, del 23 de febrer, d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del treball autòno
	Tram. 356-00195/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè exposi el balanç del mandat del quadrienni 2006-2010 i les línies de treball del mandat del quadrienni 
	Tram. 356-00196/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Cristina Tresserres Macaya, directora de l’Observatori Europeu de la Televisió Infantil, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
	Tram. 356-00197/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’Esther Sánchez i Torres, secretària d’Ocupació i Relacions Laborals, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè valori les dades sobre l’atur i expliqui les propostes de creació d’ocupació
	Tram. 356-00202/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Asociación Española para la Internacionalización de las Empresas de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informin sobre les actuacions de l’associac
	Tram. 356-00203/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat perquè expliqui l’expedient de regulació d’ocupació presentat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
	Tram. 356-00204/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Carles Flamerich, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el nou model de provisió dels serveis de tecnologies de la informació i la co
	Tram. 356-00205/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença del director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi sobre el present i el futur del Centre
	Tram. 356-00222/09
	Sol·licitud





	4.53.10.	Sessions informatives 
i compar eixences 
de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 2011-2012
	Tram. 355-00046/09
	Substanciació
	Sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural amb el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural sobre la política agrària comuna
	Tram. 355-00054/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre les mesures per a donar compliment a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a les sentències del Tribunal Suprem de 
	Tram. 355-00055/09
	Acord de tenir la sessió informativa


	Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament i Universitats amb la consellera d’Ensenyament sobre els objectius i el compliment del seu pla de govern
	Tram. 355-00056/09
	Acord de tenir la sessió informativa





	4.53.15.	Sessions informatives 
i compareixences d’autoritats, 
de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença de Concepció Patxot Cardoner, professora titular de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00106/09
	Substanciació
	Compareixença del president de la Creu Roja de Catalunya davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a explicar el Pla d’acció en matèria de cooperació i d’ajuda humanitària
	Tram. 357-00109/09
	Substanciació


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


	Compareixença de Germà Bel i Queralt, catedràtic d’economia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00136/09
	Substanciació


	Compareixença de Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, catedràtic d’hisenda pública de la Universitat Rei Joan Carles (Comunitat de Madrid), davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00137/09
	Substanciació


	Compareixença d’una representació de l’Institut d’Estudis Catalans davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a presentar el portal Meridià de l’Observatori de la Recerca
	Tram. 357-00145/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de representants del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a exposar les perspectives de futur del Consorci
	Tram. 357-00146/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats per a presentar l’estudi Universitat i treball a Catalunya 2011 - Estudi de la inserció laboral de la po
	Tram. 357-00147/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Carles Llorens i Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament, davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a informar sobre les actuacions als països de la Banya d’Àfrica
	Tram. 357-00148/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença
	Substanciació



	Compareixença d’una representació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió de Cooperació i Solidaritat per a exposar el balanç del mandat del quadrienni 2006-2010 i les línies de treball del mandat del quadrienni actual
	Tram. 357-00149/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Ramon Font, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les actuacions fetes i les previstes amb relació al nou pr
	Tram. 357-00150/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença de Ramon Font, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a informar sobre les activitats i la situació econòmica del Consell
	Tram. 357-00151/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00152/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença


	Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
	Tram. 357-00153/09
	Acord de tenir la sessió de compareixença





	4.67.	COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-MENTARIS I DELS DIPUTATS
	Sol·licitud de canvi d’escó d’un diputat
	Presentació


	4.85.	Sindicatura de Comptes
	Resolució del 13 d’octubre del 2011, per la qual es disposa la publicació de l’acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 27 de setembre del 2011, de nomenament del senyor Manel Rodríguez i Tió com a secretari general.
	Resolució


	4.87.	Procediments davant el Tribunal Constitucional
	4.87.25.	Conflictes en defensa de l’autonomia local
	Conflicte en defensa de l’autonomia local 3540/2003, promogut davant el Tribunal Constitucional per l’Ajuntament de Barcelona i deu altres ajuntaments de l’àrea metropolitana en relació amb l’article 79 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures f
	Tram. 384-00001/06
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