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

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 pel qual es modifica el Reglament 1760/2000 amb re-
lació a la identificació electrònica dels animals de l’espècie 
bovina i pel qual es deroguen les disposicions sobre l’eti-
quetatge voluntari de la carn de bestiar boví
Tram. 295-00068/09
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 modificació del Reial 
decret 775/1997, sobre el règim jurídic d’homologació dels 
serveis i societats de taxació
Tram. 250-00189/09
Rebuig p. 15

Proposta de resolució sobre la reactivació de les 
línies de foment i assistència tècnica als emprenedors per 
mitjà de la xarxa de creació d’empreses
Tram. 250-00311/09
Retirada p. 15

Proposta de resolució sobre la reactivació de les 
línies de foment i assistència tècnica a les cooperatives i al 
tercer sector social
Tram. 250-00312/09
Retirada p. 15

Proposta de resolució sobre la posada en marxa 
dels ajuts directes a l’inici de l’activitat provinent del Fons 
social europeu
Tram. 250-00313/09
Retirada p. 15

Proposta de resolució sobre la modificació dels es-
tatuts de l’ens d’abastament d’aigua Aigües Ter Llobregat 
per a la inclusió en el Consell d’Administració de represen-
tants de la conca del Ter
Tram. 250-00334/09
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
recursos i els serveis de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell 
(Vallès Occidental)
Tram. 250-00346/09
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre el Pla territorial secto-
rial d’habitatge
Tram. 250-00381/09
Retirada p. 16

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’urgències als centres d’atenció primària de Breda, 
Hostalric i Anglès (Selva)
Tram. 250-00407/09
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
del tractament terciari de les aigües residuals de l’estació 
depuradora de l’Alt Maresme
Tram. 250-00435/09
Rebuig p. 16

Proposta de resolució sobre el coneixement de la 
situació d’Alstom i sobre les actuacions per a garantir la 
continuïtat de l’empresa
Tram. 250-00493/09
Retirada p. 16

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals
Tram. 250-00549/09
Retirada p. 16

Proposta de resolució sobre la no-renovació dels 
convenis amb Òmnium Cultural
Tram. 250-00584/09
Decaïment p. 16

Proposta de resolució sobre el trasllat de l’Arxiu 
Històric Comarcal de l’Anoia, a Igualada, a l’edifici de La 
Igualadina Cotonera
Tram. 250-00601/09
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 promoció de l’activitat econò-
mica
Tram. 200-00010/09
Nomenament d’un relator p. 17
Rectificació del text presentat, relativa a les esmenes a 
l’articulat (BOPC 161) p. 17

Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Ca-
talunya
Tram. 200-00015/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 17

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
Tram. 202-00056/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 17

Proposició de llei de publicació de les balances fis-
cals
Tram. 202-00058/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 18
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Proposta de resolució sobre el garantiment del sis-
tema de salut públic, universal i de qualitat dels serveis sa-
nitaris a l’Alt Penedès
Tram. 250-00591/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei d’atenció continuada a l’àrea bàsica de salut de Cas-
tellar del Vallès (Vallès Occidental) i el restabliment de l’hora-
ri del servei d’ambulàncies d’aquesta població
Tram. 250-00592/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis i del personal del CAP Olesa de Montserrat
Tram. 250-00593/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre l’aprovació del projec-
te de desdoblament de la carretera B-500 i la construcció 
del túnel de la Conreria i sobre les intervencions per al millo-
rament de la integració urbana i l’accessibilitat de la carrete-
ra C-31 a Badalona
Tram. 250-00594/09
Esmenes presentades p. 22

Proposta de resolució sobre la construcció de l’in-
tercanviador de l’Hospital General de Catalunya entre la línia 
8 de rodalia i la línia 1 de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-00595/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre el garantiment dels ho-
raris dels centres d’atenció primària
Tram. 250-00596/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre la declaració relativa a 
la utilització del símbol CAT damunt la E de la matrícula i so-
bre l’aplicació d’aquest símbol a les matrícules dels cotxes 
oficials i de l’Administració
Tram. 250-00597/09
Esmenes presentades p. 23

Proposta de resolució sobre l’increment i la millora 
del servei de trens de la línia 2 de rodalia a l’estació de Vila-
decans (Baix Llobregat)
Tram. 250-00599/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla 
de mesures de millorament de la qualitat de l’aire i sobre 
l’elaboració del Projecte de llei de la biodiversitat i del patri-
moni natural
Tram. 250-00602/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre el manteniment en 
actiu del transport sanitari d’urgències a Arbúcies (Selva), 
Ripoll i Empuriabrava, a Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Tram. 250-00606/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre la conversió del centre 
d’atenció primària de Badia del Vallès (Vallès Occidental) en 
centre d’atenció continuada i la reconsideració de la reduc-
ció del servei d’ambulàncies
Tram. 250-00607/09
Esmenes presentades p. 24

Proposta de resolució sobre l’increment de les me-
sures d’investigació i vigilància dels grups d’extrema dreta, 
xenòfobs i racistes
Tram. 250-00609/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
CAP Badia del Vallès i la reconsideració de la reducció del 
servei d’ambulàncies
Tram. 250-00611/09
Esmenes presentades p. 25

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei al CAP Olesa de Montserrat i el millorament del servei 
a l’Hospital de Martorell
Tram. 250-00612/09
Esmenes presentades p. 25

Proposició de llei del Fons d’ordenació hipotecària 
de Catalunya i de l’impost sobre els dipòsits de clients de les 
entitats de crèdit
Tram. 202-00059/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 18

Proposició de llei sobre el règim especial de la Val 
d’Aran
Tram. 202-00060/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 18

Proposició de llei d’equitat impositiva per una sorti-
da solidària de la crisi
Tram. 202-00063/09
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 18

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el pagament de les 
obres de l’estació depuradora d’aigües residuals de la ur-
banització Valdemar a l’Ajuntament de Castellet i la Gornal 
(Alt Penedès)
Tram. 250-00567/09
Esmenes presentades p. 18

Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat 
d’interlocució i mediació dins del Cos de Mossos d’Esqua-
dra
Tram. 250-00568/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la continuïtat de les 
aules de recerca intensiva de feina
Tram. 250-00572/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de guàrdies a les àrees bàsiques de salut de la Selva 
interior
Tram. 250-00574/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la implementació de 
bonificacions, descomptes i de l’eurovinyeta als peatges per 
a una mobilitat sostenible
Tram. 250-00575/09
Esmenes presentades p. 19

Proposta de resolució sobre la consideració del 
sector de la venda no sedentària com una excepció en l’apli-
cació de la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el 
mercat interior
Tram. 250-00577/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre el millorament de les 
prestacions de la línia 8 del servei de trens de rodalia
Tram. 250-00579/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de guàrdies al CAP Breda
Tram. 250-00580/09
Esmenes presentades p. 20

Proposta de resolució sobre el desmantellament 
per Red Eléctrica de España de la línia de 220 kV que va de 
Vic (Osona) a Juià (Gironès)
Tram. 250-00581/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre el manteniment dels 
serveis de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona
Tram. 250-00582/09
Esmenes presentades p. 21

Proposta de resolució sobre el compliment del con-
veni col·lectiu vigent del servei de transport sanitari i sobre 
el garantiment dels recursos econòmics en el transport sa-
nitari per al 2012
Tram. 250-00586/09
Esmenes presentades p. 21



31 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 171

SUMARI 3

Proposta de resolució sobre l’homogeneïtzació de 
les tarifes de subministrament d’aigua en alta i l’equiparació 
dels tributs de l’aigua del Camp de Tarragona
Tram. 250-00666/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el compliment de la 
disposició addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla hi-
drològic nacional, i l’aprovació del Pla integral de protecció 
del Delta de l’Ebre
Tram. 250-00667/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre el rebuig a qualsevol 
transvasament de l’Ebre i la presentació del Pla hidrològic 
de la conca de l’Ebre
Tram. 250-00668/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

Proposta de resolució sobre la continuïtat del Pro-
grama per a la prevenció i assistència de la sida
Tram. 250-00669/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29

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
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre el projecte i l’execució 
del túnel ferroviari d’Horta, a Barcelona
Tram. 250-00671/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

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
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la consulta de la con-
veniència de construir la central integrada de mercaderies 
Logis Penedès
Tram. 250-00674/09
Tramesa a la Comissió p. 30
Termini de presentació d’esmenes p. 30

Proposta de resolució sobre la negociació de la re-
ducció de les tarifes d’aparcament de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat, per als acompa-
nyants de les persones amb mobilitat reduïda
Tram. 250-00675/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la determinació dels 
municipis de l’Anoia que formen part de l’àmbit funcional del 
Penedès
Tram. 250-00676/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre la recuperació del ser-
vei permanent d’ambulàncies a la Sénia
Tram. 250-00677/09
Presentació p. 31

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres del 
nou equipament educatiu de la Ràpita
Tram. 250-00678/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la continuïtat del servei 
nocturn dels centres d’atenció primària del Ripollès i sobre 
el pla funcional de reordenació dels serveis sanitaris
Tram. 250-00613/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre el manteniment del ca-
talà com a única llengua vehicular de l’ensenyament
Tram. 250-00614/09
Esmenes presentades p. 26

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei 
nocturn del CAP Hospitalet de l’Infant el 2011
Tram. 250-00619/09
Esmenes presentades p. 27

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
Esmenes presentades p. 27

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres 
de l’escola d’Almenar i la inclusió del projecte en els pressu-
postos del 2012
Tram. 250-00657/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla de 
mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari 
públic
Tram. 250-00658/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una con-
vocatòria de subvencions per a entitats amb projectes de 
lluita contra la pobresa
Tram. 250-00659/09
Tramesa a la Comissió p. 27
Termini de presentació d’esmenes p. 27

Proposta de resolució sobre l’entrada d’inspectors 
de la Generalitat a les centrals nuclears catalanes
Tram. 250-00660/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
control del peatge de les Fonts i la bonificació de l’import del 
peatge als usuaris de Terrassa nord, Matadepera i Rellinars
Tram. 250-00661/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la destinació dels 
recursos destinats pel sector públic als lots de Nadal a la 
contractació de personal per als serveis socials, educatius 
i sanitaris
Tram. 250-00662/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre el manteniment de 
l’atenció continuada al CAP Lloret-Centre, de Lloret de Mar, i 
sobre la reinstauració del servei de transport sanitari urgent
Tram. 250-00663/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre la construcció del nou 
edifici de l’escola L’Olivar, de Castellnou de Bages, i sobre la 
inclusió del projecte en els pressupostos de la Generalitat 
per al 2012
Tram. 250-00664/09
Tramesa a la Comissió p. 28
Termini de presentació d’esmenes p. 28

Proposta de resolució sobre les mesures per a evi-
tar nous transvasaments de l’Ebre i modificacions en el pro-
jecte del canal de regadiu Xerta-Sénia
Tram. 250-00665/09
Tramesa a la Comissió p. 29
Termini de presentació d’esmenes p. 29
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Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del 
sistema sanitari
Tram. 300-00088/09
Presentació p. 46

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00089/09
Presentació p. 46

Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
Tram. 300-00090/09
Presentació p. 46

Interpel·lació al Govern sobre la política universitària
Tram. 300-00091/09
Presentació p. 47

Interpel·lació al Govern sobre les inversions del Go-
vern de l’Estat en infraestructures
Tram. 300-00092/09
Presentació p. 47

Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes 
perquè l’Administració sigui eficient i viable
Tram. 300-00093/09
Presentació p. 47

4. INFORMACIÓ

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
Tram. 410-00001/09
Substitució temporal de membres p. 48

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi 
de la Seguretat Viària
Tram. 408-00006/09
Acord p. 48

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 20/IX, so-
bre l’agilitació de les tramitacions i l’execució del projecte 
de desdoblament de la carretera C-55, entre Castellbell i el 
Vilar i Manresa
Tram. 290-00013/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 48

Control del compliment de la Resolució 24/IX, so-
bre l’establiment del servei de trens Avant entre Lleida i Sa-
ragossa, l’increment de serveis de trens d’alta velocitat que 
tenen parada a Lleida i la creació de títols de transport mul-
tiviatge per als usuaris dels trens AVE i Avant
Tram. 290-00017/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 49

Control del compliment de la Resolució 38/IX, so-
bre l’establiment de mesures per a solucio nar els problemes 
ocasionats per residents del centre de menors La Ribera, de 
Mataró (Maresme)
Tram. 290-00031/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 49

Control del compliment de la Resolució 39/IX, sobre 
el compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la de-
pendència
Tram. 290-00032/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 49

Control del compliment de la Resolució 47/IX, sobre 
la millora de la mobilitat al Maresme
Tram. 290-00040/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 50

Proposta de resolució sobre les obres de construc-
ció de la variant de Vallirana de la carretera N-340
Tram. 250-00679/09
Presentació p. 32

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Ins-
titut Lluís de Requesens, de Molins de Rei
Tram. 250-00680/09
Presentació p. 33

Proposta de resolució sobre el manteniment del 
servei nocturn de farmàcia a Molins de Rei
Tram. 250-00681/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la difusió de l’obra i la 
figura de Mossèn Josep Armengou i Feliu
Tram. 250-00682/09
Presentació p. 34

Proposta de resolució sobre la presència d’especi-
alistes en geologia als equips tècnics de GISA
Tram. 250-00683/09
Presentació p. 35

Proposta de resolució sobre el retorn del transport 
sanitari urgent i la recuperació de l’atenció continuada de 
vint-i-quatre hores en diversos centres d’atenció primària i 
àrees bàsiques de salut de la regió sanitària de Girona
Tram. 250-00684/09
Presentació p. 36

Proposta de resolució sobre el compliment dels 
convenis i acords signats referents al concert de places pú-
bliques a la Residència de la Plataforma Centre Multiserveis 
i al centre de dia del centre d’atenció primària integral Baix a 
Mar, de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00685/09
Presentació p. 37

Proposta de resolució sobre la modificació del De-
cret que regula el servei del transport escolar i del document 
«Criteris que s’han seguit per a l’establiment de la proposta 
de finançament dels serveis de transport i menjador escolar 
per al curs 2011-2012»
Tram. 250-00686/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre la prestació del servei 
d’autobusos entre Vilafranca del Penedès i Barcelona
Tram. 250-00687/09
Presentació p. 38

Proposta de resolució sobre el finançament de la 
variant de Vallirana d’acord amb la disposició addicional ter-
cera de l’Estatut
Tram. 250-00688/09
Presentació p. 39

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 
10/2011, referent a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, 
corresponent al període del 2007 al 2009; a l’Informe de fis-
calització 9/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
corresponent al període del 2006 al 2009; a l’Informe de fis-
calització 11/2011, referent a despeses de farmàcia (receptes 
mèdiques), corresponent al 2008; a l’Informe de fiscalització 
14/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, seguiment 
d’observacions i recomanacions dels informes 13/2006 i 
20/2006; a l’Informe de fiscalització 19/2011, referent al com-
pliment del retiment dels comptes de les entitats de l’àmbit 
sanitari públic
Tram. 256-00010/09, 256-00011/09, 256-00013/09, 256-
00016/09 i 256-00018/09
Propostes de resolució presentades pels grups parla-
mentaris p. 40

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre les caixes d’estalvis
Tram. 300-00087/09
Presentació p. 46
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 15/IX, sobre la 
desocupació juvenil i les polítiques de joventut
Tram. 390-00015/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 59

Control del compliment de la Moció 20/IX, sobre 
l’atur i les polítiques d’ocupació
Tram. 390-00020/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 63

Control del compliment de la Moció 22/IX, sobre 
mesures d’estímul econòmic, de creació d’ocupació i de 
suport per a emprenedors i autònoms
Tram. 390-00022/09
Informe relatiu al compliment de la Moció p. 64

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Eco-
nomia i Coneixement sobre les accions i les mesures relati-
ves al deteriorament de la situació econòmica des de l’agost 
del 2011
Tram. 354-00068/09
Acord sobre la sol·licitud p. 66

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 enti-
tats socials
Tram. 354-00078/09
Rebuig de la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Soste-
nibilitat sobre el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire 2011-2015
Tram. 354-00079/09
Sol·licitud i tramitació p. 66

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
Rebuig de la sol·licitud p. 66

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
Acord sobre la sol·licitud p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació policial a la 
Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat 
el 6 d’octubre de 2011
Tram. 354-00085/09
Sol·licitud i tramitació p. 66

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’In-
terior amb el conseller d’Interior sobre els incidents del 6 
d’octubre de 2011 a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 354-00086/09
Sol·licitud i tramitació p. 67

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió 
d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre la situació de l’ocupació i les mesures presentades
Tram. 354-00089/09
Sol·licitud i tramitació p. 67

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00585/09
Sol·licitud p. 67

Control del compliment de la Resolució 48/IX, so-
bre l’aplicació de descomptes als peatges de l’autopista 
C-32 per a vehicles amb baixa emissió de diòxid de carboni
Tram. 290-00041/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 50

Control del compliment de la Resolució 49/IX, so-
bre l’aplicació de descomptes als peatges de l’autopista 
C-32 per a vehicles amb alta ocupació
Tram. 290-00042/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 51

Control del compliment de la Resolució 52/IX, so-
bre el millorament de les comunicacions ferroviàries entre 
Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 290-00045/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 51

Control del compliment de la Resolució 53/IX, so-
bre la modificació de les normes estatals necessàries per 
a fer efectives les disposi cions de l’Estatut en matèria de 
justícia
Tram. 290-00046/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 52

Control del compliment de la Resolució 54/IX, so-
bre la dotació d’equips multidisciplinaris als centres educa-
tius i als equips de medi obert
Tram. 290-00047/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 53

Control del compliment de la Resolució 55/IX, so-
bre el compliment de la Resolució 371/VIII, sobre la reforma 
dels preceptes sobre la propietat horitzontal del llibre cinquè 
del Codi civil de Catalunya
Tram. 290-00048/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 54

Control del compliment de la Resolució 57/IX, so-
bre l’increment del nombre de metges forenses i sobre llur 
formació
Tram. 290-00050/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 54

Control del compliment de la Resolució 58/IX, so-
bre la descongestió dels jutjats socials a Tarragona
Tram. 290-00051/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 55

Control del compliment de la Resolució 62/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 25/2010, relatiu al 
consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya, correspo-
nent al 2008
Tram. 290-00054/09
Sol·licitud de pròrroga p. 55
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 55

Control del compliment de la Resolució 64/IX, per 
la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 30/2010, referent a 
la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, corres-
ponent al 2007
Tram. 290-00056/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 56

Control del compliment de la Resolució 146/IX, sobre 
l’ús de la llengua oficial pròpia a l’Administració de justícia
Tram. 290-00136/09
Informe relatiu al compliment de la Resolució p. 56

Control del compliment de la Resolució 230/IX, sobre 
la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació de 
llocs de treball del personal laboral de l’Administració de la Ge-
neralitat
Tram. 290-00219/09
Sol·licitud de pròrroga p. 59
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 59

Control del compliment de la Resolució 231/IX, sobre 
la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació de 
llocs de treball del personal eventual de l’Administració de la 
Generalitat
Tram. 290-00220/09
Sol·licitud de pròrroga p. 59
Pròrroga del termini per a retre comptes p. 59
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Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00598/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00599/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Jaume Serrats, pe-
riodista i advocat, amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00600/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Josep Maria Car-
bonell, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00601/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Marçal Sintes, di-
rector del Departament de Periodisme de la Facultat de Ci-
ències de la Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00602/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Robert Serentill, 
president de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00603/09
Sol·licitud p. 69

Proposta de compareixença de Manel Ramon, pre-
sident de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00604/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00605/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00606/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00607/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00608/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00609/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00586/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00587/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00588/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00589/09
Sol·licitud p. 67

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00590/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00591/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00592/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del president de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00593/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença del president de l’As-
sociació de Promotors de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00594/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Ha-
bitatge amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00595/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma de Parcel·listes de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00596/09
Sol·licitud p. 68

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00597/09
Sol·licitud p. 69
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00622/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00623/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00624/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00625/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00626/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00627/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00628/09
Sol·licitud p. 73

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00629/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00630/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00631/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i 
Habitatge amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00632/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00633/09
Sol·licitud p. 74

Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00610/09
Sol·licitud p. 70

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00611/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00612/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Ha-
bitatge amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00613/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00614/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00615/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença d’una representació 
d’Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00616/09
Sol·licitud p. 71

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
d’Advocats amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00617/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00618/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00619/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00620/09
Sol·licitud p. 72

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00621/09
Sol·licitud p. 72
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refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00645/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Josep Maria Mun-
taner, arquitecte i professor de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00646/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença de Jordi Borja, urba-
nista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00647/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’Oriol Nel·lo, urba-
nista i exsecretari de Planificació Territorial, amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00648/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença de Joan Ollé, degà del 
Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00649/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00650/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Televisions Comercials Associades amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00651/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00652/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00653/09
Sol·licitud p. 77

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00654/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00655/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00656/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Pro-

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00634/09
Sol·licitud p. 74

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00635/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00636/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00637/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de Caritas amb relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00638/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Fundació Família i Benestar Social amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00639/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00640/09
Sol·licitud p. 75

Proposta de compareixença d’una representació 
de la secció catalana de l’Asociación Española de promo-
tores Públicos de Vivienda y Suelo amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00641/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00642/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00643/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patri-
monial amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00644/09
Sol·licitud p. 76

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barce-
lona amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
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refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00669/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació de la 
secció catalana de l’Asociación Española de Promotores Públi-
cos de Vivienda y Suelo amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00670/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00671/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00672/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00673/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Agència Catalana de Municipis amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00674/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00675/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00676/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Geògrafs de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00677/09
Sol·licitud p. 80

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00678/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00679/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Josep Gifreu amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00680/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Joan Manuel Tres-
serras amb relació al Projecte de llei de modificació de diver-
ses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00681/09
Sol·licitud p. 81

jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00657/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Promotors i Constructors d’Espanya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00658/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00659/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’ur-
banisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00660/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00661/09
Sol·licitud p. 78

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Enginyers de Canals, Camins i Ports de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00662/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00663/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00664/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00665/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Geògrafs de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00666/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Aparelladors de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00667/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00668/09
Sol·licitud p. 79

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Federació Catalana de Promotors i Constructors d’Edi-
ficis amb relació al Projecte de llei de modificació del text 
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Proposta de compareixença del president del Con-
sell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00695/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença del president de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00696/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de representants dels 
comitès de professionals i d’empresa de TV3 amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00697/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de representants dels 
comitès de professionals i d’empresa de Catalunya Ràdio 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00698/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00699/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
Professional de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00700/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença de la directora de TV3 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00701/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença del director de Catalu-
nya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00702/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de representants del 
Grup de Periodistes Ramon Barnils amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00703/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Joan Majó, exdirec-
tor general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00704/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Josep Maria Car-
bonell, expresident del Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diver-
ses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00705/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Rafael Jorba, ex-
conseller del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00706/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’Albert Sáez, exdirec-
tor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00707/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença de Joan Botella amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00682/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’Emili Prado amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00683/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença de Miguel de Moragas 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00684/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’un responsable o 
una responsable de mitjans audiovisuals de la Federació 
de l’Àrea Pública de Comissions Obreres de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00685/09
Sol·licitud p. 81

Proposta de compareixença d’un responsable o 
una responsable de mitjans audiovisuals de la Federació 
de Serveis Públics de Catalunya de la Unió General de Tre-
balladors amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00686/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’un responsable o 
una responsable de mitjans audiovisuals de la Confederació 
General del Treball de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00687/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença del president de la 
Junta Executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00688/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença de la degana del Col-
legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00689/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
de Televidents Associats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00690/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00691/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença dels degans de les fa-
cultats de periodisme de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00692/09
Sol·licitud p. 82

Proposta de compareixença dels degans de les fa-
cultats de comunicació audiovisual de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00693/09
Sol·licitud p. 83

Proposta de compareixença dels presidents de les 
associacions de televisions locals privades amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00694/09
Sol·licitud p. 83
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Proposta de compareixença d’una representació 
de la candidatura de treballadors de Televisió de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00721/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la candidatura d’independents de Catalunya Ràdio amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00722/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00723/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del comitè professional de TV3, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00724/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença del comitè professi-
onal de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00725/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00726/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00727/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença del president del Con-
sell Assessor de Continguts i de Programació de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00728/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença d’Enric Marin, presi-
dent de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00729/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Ramon Font, presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00730/09
Sol·licitud p. 87

Proposta de compareixença de Ramon Mateu, di-
rector de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00731/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Núria Almirón, pro-
fessora del Departament de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00732/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Mònica Terribas, 
directora de Televisió de Catalunya, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00733/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença d’Àngel Casas, direc-
tor de Barcelona Televisió, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00708/09
Sol·licitud p. 84

Proposta de compareixença d’Artemio Rallo, cate-
dràtic de dret constitucional de la Universitat Jaume I, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00709/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Miquel Bonastre, 
director de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00710/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença de Ramon Font, presi-
dent del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00711/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00712/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del comitè professional de Televisió de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00713/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del comitè professional de Catalunya Ràdio amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00714/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença del degà del Col·legi 
de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00715/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
de Teleespectadors Associats de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00716/09
Sol·licitud p. 85

Proposta de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Periodistes de Catalunya de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte 
de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00717/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00718/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00719/09
Sol·licitud p. 86

Proposta de compareixença d’una representació 
de la Confederació General del Treball a la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00720/09
Sol·licitud p. 86
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d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el programa 
d’inserció laboral Incorpora
Tram. 356-00097/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de Benedicto Martino 
Cruz i Luis Gómez Aranda, president i secretari de la plata-
forma d’afectats per l’amiant del Prat de Llobregat (Baix Llo-
bregat), davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informin sobre la situació dels afectats per l’amiant
Tram. 356-00099/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les 
seves iniciatives i el seu pla d’actuació
Tram. 356-00101/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Confederació de Cooperatives de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informin sobre els 
objectius i les perspectives del cooperativisme en els pro-
pers anys
Tram. 356-00102/09
Acord sobre la sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Cambra de Comerç Catalunya Israel davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè presentin la nova etapa 
d’aquesta entitat
Tram. 356-00110/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença d’Antoni Carné, pre-
sident de l’Ens de Comunicació Associativa, davant la Co-
missió de Cultura i Llengua perquè informi sobre la memòria 
d’activitats de l’entitat
Tram. 356-00123/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença del president de l’As-
sociació de Professionals de la Dansa de Catalunya davant 
la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui les seves 
propostes
Tram. 356-00155/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de Ramon Terrassa 
i Cusí, secretari de Família, davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè informi sobre les actuacions de la 
Secretaria amb relació al Col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual 
i Bisexual
Tram. 356-00190/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

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
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Observatori contra l’Homofòbia del Front d’Alliberament 
Gai de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè presentin la Memòria antidiscriminatòria 2009-
2010
Tram. 356-00193/09
Acord sobre la sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de Joan Escuer Solé, 
president de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, davant la 
Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè doni la seva visió 
sobre programes del Govern vinculats a l’àmbit d’actuació 
d’aquest col·legi
Tram. 356-00200/09
Sol·licitud p. 91

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Suari, 
directora general de l’Agència Catalana de la Joventut, da-
vant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè infor-
mi sobre les actuacions i els programes de l’Agència
Tram. 356-00206/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Proposta de compareixença de Francesc Escri-
bano, exdirector de Televisió de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00734/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Xavier Atance, pre-
sident de Productors Audiovisuals de Catalunya, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00735/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Jaume Ferrús, pre-
sident de l’Associació de Productors Independents de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00736/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Ramon Colom, pre-
sident de Barcelona Audiovisual, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00737/09
Sol·licitud p. 88

Proposta de compareixença de Joan Antoni 
González, secretari general de la Federació de Productors 
Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00738/09
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Llúcia Oliva, presi-
denta del Consell de la Informació de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00739/09
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Miquel de Mora-
gas, de l’Institut de Comunicació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00740/09
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Núria Reguero, in-
vestigadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i experta en tercer sector de la co-
municació, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00741/09
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Joan Subirats, ca-
tedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00742/09
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença de Joan Botella, cate-
dràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i expresident de la Plataforma Europea d’Autoritats 
Reguladores, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00743/09
Sol·licitud p. 89

Proposta de compareixença d’Arcadi Oliveres, doc-
tor en economia i professor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00744/09
Sol·licitud p. 90

Proposta de compareixença de Vicenç Navarro, 
doctor en economia i professor de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de di-
verses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00745/09
Sol·licitud p. 90

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Obra Social «la Caixa» davant la Comissió 
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missió d’Empresa i Ocupació perquè presentin les accions 
previstes per l’entitat
Tram. 356-00224/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Taula d’Autònoms de Catalunya perquè informin sobre 
l’aplicació del Decret 18/2010
Tram. 356-00225/09
Sol·licitud p. 94

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

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre el contingut del Pla de reequilibri econòmic i 
financer de la Generalitat 2011
Tram. 355-00018/09
Substanciació p. 94

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Conei-
xement sobre els resultats de l’Informe economicofinancer 
d’anàlisi de l’estat de les finances de la Generalitat
Tram. 355-00049/09
Substanciació p. 94

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el 
conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l’atenció 
sanitària dels primers sis mesos del 2011 i el nou model de 
gestió de les llistes d’espera
Tram. 355-00052/09
Substanciació p. 94

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, 
Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Co-
neixement sobre el compliment de la Resolució 275/IX, so-
bre l’orientació política general del Govern, amb relació a 
la presentació dels pressupostos per al 2012 abans del 10 
d’octubre de 2011
Tram. 355-00053/09
Substanciació p. 94

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el nou 
model de telecomunicacions i el nou model de provisió dels 
serveis de tecnologies de la informació i la comunicació de 
la Generalitat
Tram. 355-00057/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió p. 94

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Fi-
nances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixe-
ment sobre les accions i les mesures relatives al deteriora-
ment de la situació econòmica des de l’agost del 2011
Tram. 355-00058/09
Acord de tenir la sessió informativa p. 95
Substanciació p. 95

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

Compareixença del secretari de Medi Ambient i 
Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre la modificació del Pla de millora de la 
qualitat de l’aire
Tram. 357-00014/09
Substanciació p. 95

Compareixença de la secretària d’Ocupació i Rela-
cions Laborals davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes per a informar sobre les polítiques d’igualtat en el treball
Tram. 357-00079/09
Substanciació p. 95

Compareixença del secretari de Medi Ambient i 
Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat 
per a informar sobre el Pla de qualitat ambiental a l’entorn 
metropolità de Barcelona
Tram. 357-00080/09
Substanciació p. 95

Sol·licitud de compareixença de representants de 
l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalu-
nya davant la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè 
informin sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomen-
tar-la
Tram. 356-00207/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de representants 
d’Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Ca-
talunya davant la Comissió de les Polítiques de Joventut 
perquè informin sobre l’ocupació juvenil i les mesures per a 
fomentar-la
Tram. 356-00208/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença de representants d’Ac-
ció Jove - Joves de Comissions Obreres de Catalunya davant 
la Comissió de les Polítiques de Joventut perquè informin so-
bre l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar-la
Tram. 356-00209/09
Acord sobre la sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pres-
supostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 356-00215/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pressu-
postàries en les condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 356-00216/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Confederació General del Treball davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pres-
supostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 356-00217/09
Sol·licitud p. 92

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
del Sindicat de Metges de Catalunya davant la Comissió de 
Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pressu-
postàries en les condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 356-00218/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Satse Catalunya davant la Comissió de Salut perquè ex-
pliqui l’impacte de les reduccions pressupostàries en les 
condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
Tram. 356-00219/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pres-
supostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la 
prestació del servei
Tram. 356-00220/09
Sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de CATAC-CTS-IAC davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui l’impacte de les reduccions pressupostàries en les 
condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
Tram. 356-00221/09
Sol·licitud p. 93

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
Acord sobre la sol·licitud p. 93

Sol·licitud de compareixença de representants de 
la Unió de Polígons Industrials de Catalunya davant la Co-
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informar sobre els impagaments a les entitats socials i les 
conseqüències en el sector i en les persones
Tram. 357-00159/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença de Montserrat Suari, directora ge-
neral de l’Agència Catalana de la Joventut, davant la Comis-
sió de les Polítiques de Joventut per a informar sobre les 
actuacions i els programes de l’Agència
Tram. 357-00163/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença de representants de l’Associació 
Independent de Joves Empresaris de Catalunya davant la 
Comissió de les Polítiques de Joventut per a informar sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar-la
Tram. 357-00164/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97
Substanciació p. 97

Compareixença de representants d’Avalot - Joves 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la 
Comissió de les Polítiques de Joventut per a informar sobre 
l’ocupació juvenil i les mesures per a fomentar-la
Tram. 357-00165/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97
Substanciació p. 97

Compareixença de representants d’Acció Jove - Jo-
ves de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comis-
sió de les Polítiques de Joventut per a informar sobre l’ocu-
pació juvenil i les mesures per a fomentar-la
Tram. 357-00166/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97
Substanciació p. 97

Compareixença de Ramon Terrassa i Cusí, secreta-
ri de Família, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
per a informar sobre les actuacions de la Secretaria amb 
relació al Col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i Bisexual
Tram. 357-00170/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

Compareixença de representants de l’Observatori 
contra l’Homofòbia del Front d’Alliberament Gai de Cata-
lunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar la Memòria antidiscriminatòria 2009-2010
Tram. 357-00171/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 98

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària núm. 19
Convocada per al dia 2 de novembre de 2011 p. 98

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra 
lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4460/2011, interposat 
pel president del Govern de l’Estat contra determinats arti-
cles de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès 
a l’Aran
Tram. 381-00002/09
Al·legacions que formula el Parlament p. 99

Compareixença de Josep Piqué i Camps, president 
del Cercle d’Economia, davant la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00103/09
Decaïment p. 95

Compareixença de Guadalupe Souto Nieves, pro-
fessora del Departament d’Economia Aplicada de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Eco-
nòmic
Tram. 357-00138/09
Decaïment p. 95

Compareixença de Juergen Bernhard Donges, ca-
tedràtic d’economia de la Universitat de Colònia, davant la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en 
el Concert Econòmic
Tram. 357-00139/09
Decaïment p. 95

Compareixença de Carlos Aguirre Arana, conseller 
d’Economia i Finances del Govern Basc, davant la Comissió 
d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 357-00140/09
Decaïment p. 96

Compareixença de Nils Schmid, ministre d’Econo-
mia de Baden-Württemberg, davant la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Eco-
nòmic
Tram. 357-00141/09
Decaïment p. 96

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
Substanciació p. 96

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
Substanciació p. 96

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Obra Social «la Caixa» davant la Comissió d’Empresa i Ocu-
pació per a informar sobre el programa d’inserció laboral 
Incorpora
Tram. 357-00154/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de Benedicto Martino Cruz i Luis 
Gómez Aranda, president i secretari de la plataforma d’afec-
tats per l’amiant del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre 
la situació dels afectats per l’amiant
Tram. 357-00155/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença d’una representació de la Fundació 
Cercle Tecnològic de Catalunya davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació per a informar sobre les seves iniciatives i 
el seu pla d’actuació
Tram. 357-00156/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de representants de la Confede-
ració de Cooperatives de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre els objectius i les 
perspectives del cooperativisme en els propers anys
Tram. 357-00157/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 96

Compareixença de representants de la Cambra de 
Comerç Catalunya Israel davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació per a presentar la nova etapa d’aquesta entitat
Tram. 357-00158/09
Acord de tenir la sessió de compareixença p. 97

Compareixença de Carmela Fortuny, directora 
general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, 
davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a 
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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 modificació 
del Reial decret 775/1997, sobre el règim ju-
rídic d’homologació dels serveis i societats 
de taxació
Tram. 250-00189/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió d’Economia, Finances i Pres-
supost en la sessió núm. 8, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 
169).

Proposta de resolució sobre la reactivació 
de les línies de foment i assistència tècni-
ca als emprenedors per mitjà de la xarxa de 
creació d’empreses
Tram. 250-00311/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).

Proposta de resolució sobre la reactivació 
de les línies de foment i assistència tècnica 
a les cooperatives i al tercer sector social
Tram. 250-00312/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).

Proposta de resolució sobre la posada en 
marxa dels ajuts directes a l’inici de l’activi-
tat provinent del Fons social europeu
Tram. 250-00313/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).

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

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 pel qual es mo-
difica el Reglament 1760/2000 amb relació a 
la identificació electrònica dels animals de 
l’espècie bovina i pel qual es deroguen les 
disposicions sobre l’etiquetatge voluntari de 
la carn de bestiar boví
Tram. 295-00068/09

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.
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Proposta de resolució sobre l’execució de 
les obres del tractament terciari de les ai-
gües residuals de l’estació depuradora de 
l’Alt Maresme
Tram. 250-00435/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).

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

Retirada

Retirada en la sessió núm. 13 de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 164).

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

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 7 de la Comissió de Cultura 
i Llengua, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 168).

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

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Cultura i Llengua en la 
sessió núm. 7, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 168).

Proposta de resolució sobre la modificació 
dels estatuts de l’ens d’abastament d’aigua 
Aigües Ter Llobregat per a la inclusió en el 
Consell d’Administració de representants de 
la conca del Ter
Tram. 250-00334/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Territori i Sostenibilitat en 
la sessió núm. 9, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels recursos i els serveis de l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell (Vallès Occidental)
Tram. 250-00346/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 167).

Proposta de resolució sobre el Pla territorial 
sectorial d’habitatge
Tram. 250-00381/09

Retirada

Retirada en la sessió núm. 9 de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’urgències als centres d’atenció 
primària de Breda, Hostalric i Anglès (Selva)
Tram. 250-00407/09

Rebuig

Rebutjada per la Comissió de Salut en la sessió núm. 9, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 167).
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Ha de dir: 

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Addició d’un nou article 99 bis.

Art. 99 bis.

S’afegeix una lletra d) bis a l’apartat 1 de l’article 2, a 
la Llei 8/2004, de 23 de desembre d’horaris comercials, 
amb la següent redacció: 

«d) bis. Els establiments o centres comercials que acre-
ditin una afluència de ciutadans no residents, superior al 
50% del volum total de vendes, en els termes que s’acor-
din per la Direcció General de Comerç.»

Nota: Aquesta esmena fa referencia Capítol III sobre la 
Llei 8/2004, de 23 de desembre d’horaris comercials i 
no al Capítol II sobre la Llei 13/2002, del 21 de juny de 
Turisme de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Santi Rodríguez Serra
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC

Projecte de llei d’estabilitat pressupostària 
de Catalunya
Tram. 200-00015/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 24665).

Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies 
hàbils (del 27.20.2011 al 31.10.2011) - última.

Finiment del termini: 02.11.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.10.2011.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum 
de Catalunya
Tram. 202-00056/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 24772).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 28.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.10.2011.

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 promoció de l’activitat 
econòmica
Tram. 200-00010/09

Nomenament d’un relator

Nomenament del relator d’una ponència

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Pro-
jecte de llei de promoció de l’activitat econòmica (tram. 
200-00010/09) s’ha reunit el dia 20 d’octubre de 2011 i, 
d’acord amb el que disposa l’article 109.4 del Reglament 
del Parlament, ha nomenat relator el diputat Ramon Es-
padaler i Parcerisas.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

Ramon Espadaler i Parcerisas, GP de CiU; Jaume Collboni 
Cuadrado, GP SOC; Laura Massana Mas, GP d’ICV-EUiA

Rectificació del text presentat, relativa a les 
esmenes a l’articulat (BOPC 161)
Reg. 24616 / Coneixement: Mesa de la 
Comissió d’Empresa i Ocupació, 26.10.2011

Correccions presentades pel Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya (reg. 24616)

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez 
Serra, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, comuniquen a la Mesa del Parlament que 
han advertit l’errada següent en Esmenes al projecte de 
llei de promoció de l’activitat econòmica (tram. 200-
00010/09), presentada 13 d’octubre de 2011 i amb núme-
ro de registre 21333.

On diu: 

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya

Addició d’un nou article 98 bis.

Art. 98 bis.

S’afegeix una lletra d) bis a l’apartat 1 de l’article 2, amb 
la següent redacció: 

«d) bis. Els establiments o centres comercials que acre-
ditin una afluència de ciutadans no residents, superior al 
50% del volum total de vendes, en els termes que s’acor-
din per la Direcció General de Comerç.»
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Proposició de llei d’equitat impositiva per 
una sortida solidària de la crisi
Tram. 202-00063/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 24733).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 28.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.10.2011.

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre el pagament 
de les obres de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals de la urbanització Valdemar 
a l’Ajuntament de Castellet i la Gornal (Alt 
Penedès)
Tram. 250-00567/09

Esmenes presentades
Reg. 22222 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22222)

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

«El Parlament insta el Govern a continuar treballant per 
a poder garantir uns ingressos suficients a l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, per tal que aquesta pugui refinançar el 
seu endeutament i alhora obtingui finançament suficient 
per al seu dèficit i pugui finalment plantejar noves des-
peses.»

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

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 24772).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 28.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.10.2011.

Proposició de llei del Fons d’ordenació hipo-
tecària de Catalunya i de l’impost sobre els 
dipòsits de clients de les entitats de crèdit
Tram. 202-00059/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 24772).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 28.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.10.2011.

Proposició de llei sobre el règim especial de 
la Val d’Aran
Tram. 202-00060/09

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 24772).

Pròrroga: 1 dia hàbil - última.

Finiment del termini: 28.10.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 27.10.2011.
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de guàrdies a les àrees bàsi-
ques de salut de la Selva interior
Tram. 250-00574/09

Esmenes presentades
Reg. 22197 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22197)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir l’atenció continuada i d’urgències a la 
Selva interior».

Proposta de resolució sobre la implementa-
ció de bonificacions, descomptes i de l’eu-
rovinyeta als peatges per a una mobilitat 
sostenible
Tram. 250-00575/09

Esmenes presentades
Reg. 22223 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22223)

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

«El Parlament insta el Govern a fer les gestions necessà-
ries davant l’Administració General de l’Estat perquè s’in-
tegri com a membre del Grup de Treball sobre la gestió 
del sistema d’autopistes i dels peatges (Resolució 83/IX) 
i d’acord amb el mateix estudi la implantació d’un nou 
sistema de descomptes per als vehicles d’alta ocupació i 
per als vehicles menys contaminants, i a la implantació de 
l’eurovinyeta en coordinació amb la Generalitat de Cata-
lunya.»

Proposta de resolució sobre la creació 
d’una unitat d’interlocució i mediació dins 
del Cos de Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00568/09

Esmenes presentades
Reg. 21025 i 22175 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 20.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 21025)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«El Parlament de Catalunya insta el Govern que ga-
ranteixi la formació en interlocució i mediació d’agents 
del Cos de Mossos d’Esquadra per tal de buscar vies de 
prevenció i diàleg en el tractament i desenvolupament 
de manifestacions i/o concentracions que es celebrin 
d’acord amb la normativa vigent.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22175)

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

«El Parlament insta el Govern a crear, en el termini de sis 
mesos, una Unitat d’Interlocució i Mediació dins el Cos de 
Mossos d’Esquadra, per tal de buscar vies de diàleg i preven-
ció en el tractament de conflictes i mobilitzacions socials.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
de les aules de recerca intensiva de feina
Tram. 250-00572/09

Esmenes presentades
Reg. 22216 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 20.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22216)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a dotar econòmicament i prorrogar 
els convenis de col·laboració amb els diferents ens locals 
i institucions per tal de continuar amb el funcionament 
de les vint Aules de Recerca Intensiva de Feina existents 
a Catalunya.»
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Proposta de resolució sobre el millorament 
de les prestacions de la línia 8 del servei de 
trens de rodalia
Tram. 250-00579/09

Esmenes presentades
Reg. 22224 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.10.2011

 

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22224)

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

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

1. Fer les gestions pertinents davant del Ministeri de Fo-
ment per tal que es finalitzi la construcció de la nova es-
tació de Santa Perpètua de Mogoda i els seus accessos 
viaris, i s’habiliti l’estació soterrada de Baricentro per al 
tràfic de viatgers.

2. Demanar al Ministeri de Foment la redacció del pro-
jecte constructiu i l’execució de les obres del nou inter-
canviador de Cerdanyola/Barberà entre les línies R4 i R8 
de Rodalies, previst en el Pla d’infraestructures ferrovià-
ries de rodalia de Barcelona 2008-2015.

3. Iniciar els treballs per connectar el municipi de Ripo-
llet a la xarxa ferroviària.

4. Millorar progressivament l’oferta de serveis de la línia 
R8 establint-hi un servei de dos trens per sentit i hora en 
les franges de màxima demanda.»

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

Esmenes presentades
Reg. 22198 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22198)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantir l’atenció continuada i d’urgències a la 
població de Breda».

Proposta de resolució sobre la consideració 
del sector de la venda no sedentària com 
una excepció en l’aplicació de la Directiva 
2006/123/CE, relativa als serveis en el mer-
cat interior
Tram. 250-00577/09

Esmenes presentades
Reg. 22217 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 20.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22217)

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

De tota la Proposta de resolució

– «El Parlament acorda impulsar una iniciativa legisla-
tiva davant les Corts Generals per modificar l’article 54 
de la Ley 7/1996 de ordenación del comercio minorista 
modificant el redactat que se li va donar a través del punt 
«siete» de la Ley 1/2010. L’objectiu d’aquesta iniciativa 
haurà de ser el reconeixement explícit per la legislació 
estatal bàsica del fet què la venda no sedentària en mer-
cats de marxants ha de considerar-se exclosa de l’àmbit 
d’aplicació de l’excepció que estableix l’article 12 de la 
Directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat 
interior, així com el reconeixement de l’aplicabilitat a la 
venda no sedentària del criteri general sobre la duració 
il·limitada de les autoritzacions que estableix la pròpia 
Directiva.

– El Parlament de Catalunya insta la Mesa i el Govern 
per tal que concorrin junts a davant la mesa i els grups 
parlamentaris amb representació al Parlament Europeu 
per tal de sol·licitar que el Parlament Europeu declari 
que la venda no sedentària en els mercats de marxants ha 
de considerar-se explícitament exclosa de l’àmbit d’apli-
cació de l’excepció que estableix l’article 12 de la Direc-
tiva 2006/123/CE, així com que es reconegui l’aplicabi-
litat a la venda no sedentària del criteri general sobre la 
duració il·limitada de les autoritzacions que estableix la 
pròpia Directiva.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern per tal que 
comparegui davant les instàncies corresponents de la 
Comissió Europea i sol·liciti que s’adoptin les mesures 
necessàries per al reconeixement explícit de què la ven-
da no sedentària en mercats de marxants ha de consi-
derar-se exclosa de l’àmbit d’aplicació de l’excepció que 
estableix l’article 12 de la Directiva 2006/123/CE relati-
va als serveis en el mercat interior, així com que es reco-
negui l’aplicabilitat a la venda no sedentària del criteri 
general sobre la duració il·limitada de les autoritzacions 
que estableix la pròpia Directiva.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis de l’Hospital Dos de Maig, de 
Barcelona
Tram. 250-00582/09

Esmenes presentades
Reg. 22199 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22199)

Apartat 1

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

«1. Dur a terme les accions necessàries per tal de facilitar 
un acord que faci possible la viabilitat de l’Hospital Dos 
de Maig.»

Apartat 2

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

«2. Garantir que es segueixin prestant els serveis que ac-
tualment duu a terme l’Hospital Dos de Maig.»

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

Esmenes presentades
Reg. 22219 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CEO, 20.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22219)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1) Fer complir, a les empreses adjudicatàries del servei 
de transport sanitari, el Conveni col·lectiu vigent.

2) Garantir que els recursos econòmics disponibles per a 
l’any 2012 en concepte de transport sanitari assegurin la 
prestació del servei a la població amb garantia de qualitat.»

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

Esmenes presentades
Reg. 21023, 22164 i 22218 / Admissió a 
tràmit: Mesa de la CEO, 20.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 21023)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

«A solicitar a Red Eléctrica Española la garantía del 
desmantelamiento de la línea de 220KV de Vic (Osona) 
a Juià (Gironès), tal y como estaba previsto en la resolu-
ción de aprobación del proyecto de la línea Sentmenat-
Vic-Bescanó, una vez entre en servicio el tramo Besca-
nó-Ramis-Santa Llogaia-frontera francesa, de manera 
que permanezca disponible la subestación de Bescanó 
en doble alimentación para garantizar así la fiabilidad 
y seguridad del suministro eléctrico en las comarcas de 
Girona.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 22164)

1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

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

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22218)

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

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

1. A exigir a Red Electrica Española (REE) el desman-
tellament immediat de la línia de 220 kV de Vic (Osona) 
a Juià (Gironès), quan entri en servei la línia de 400 kV 
Sentmenat - Vic - Bescanó».
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
dels serveis i del personal del CAP Olesa de 
Montserrat
Tram. 250-00593/09

Esmenes presentades
Reg. 22202 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22202)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
l’atenció continuada i urgent a la població d’Olesa de 
Montserrat.»

Proposta de resolució sobre l’aprovació del 
projecte de desdoblament de la carretera 
B-500 i la construcció del túnel de la Con-
reria i sobre les intervencions per al millora-
ment de la integració urbana i l’accessibilitat 
de la carretera C-31 a Badalona
Tram. 250-00594/09

Esmenes presentades
Reg. 22225 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22225)

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

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

1. Impulsar la tramitació de l’estudi informatiu i l’estu-
di d’impacte ambiental l’Eix de la Conreria per tal que 
durant aquest mateix any es pugui iniciar la tramitació 
mediambiental, que permeti en el futur l’aprovació defi-
nitiva dels estudis esmentats.

2. Analitzar dins de l’estudi de les al·legacions presenta-
des, les corresponents a l’Ajuntament de Badalona per a 
la seva incorporació al projecte definitiu en cas de què si-
guin compatibles amb la funcionalitat tècnic-econòmica 
de l’actuació.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
del sistema de salut públic, universal i de 
qualitat dels serveis sanitaris a l’Alt Penedès
Tram. 250-00591/09

Esmenes presentades
Reg. 22200 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22200)

Apartat 2

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

«2. Garantir que els ajustos pressupostaris no afectin la 
qualitat dels serveis sanitaris a la comarca de l’Alt Pe-
nedès.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei d’atenció continuada a l’àrea bà-
sica de salut de Castellar del Vallès (Vallès 
Occidental) i el restabliment de l’horari del 
servei d’ambulàncies d’aquesta població
Tram. 250-00592/09

Esmenes presentades
Reg. 22201 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22201)

Apartat 1

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

«1. Garantir l’atenció continuada i d’urgències a la po-
blació de Castellar del Vallès.»

Apartat 2

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

«2. Garantir el servei d’ambulàncies les 24 hores del dia 
a la població de Castellar del Vallès.»
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Proposta de resolució sobre la declaració 
relativa a la utilització del símbol CAT da-
munt la E de la matrícula i sobre l’aplicació 
d’aquest símbol a les matrícules dels cotxes 
oficials i de l’Administració
Tram. 250-00597/09

Esmenes presentades
Reg. 21024 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 20.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 21024)

1 Esmena núm. 1
De modificació
G. P. del Partit Popular de Catalunya (1)

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

1. Que els seus membres deixin de fer crides públiques 
als ciutadans a adoptar comportaments que infringeixen 
la normativa vigent i que els poden comportar sancions, 
i en concret, s’abstinguin de convidar als ciutadans a ta-
par la lletra «E» de les matrícules dels seus vehicles in-
corporant l’adhesiu amb les lletres «CAT».

2. No interferir davant al Servei Català de Trànsit i al 
Cos dels Mossos d’Esquadra en la seva obligació d’apli-
car el procediment sancionador en matèria de trànsit 
d’acord amb la normativa vigent, i que en cap cas, es 
cursi cap ordre al Servei Català de Trànsit, al cos dels 
Mossos d’Esquadra ni a les policies locals en el sentit de 
no sancionar la incorporació de l’adhesiu amb les lletres 
«CAT» en les matrícules dels vehicles o qualsevol altre 
modificació d’aquestes.

3. Donar les instruccions oportunes per tal que les matrí-
cules dels vehicles de representació i de servei de la Ge-
neralitat de Catalunya no incorporin cap tipus de modi-
ficació ni d’adhesiu ni distintiu que alteri el seu contingut 
legalment determinat.»

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’intercanviador de l’Hospital General de 
Catalunya entre la línia 8 de rodalia i la línia 
1 de Ferrocarrils de la Generalitat
Tram. 250-00595/09

Esmenes presentades
Reg. 22226 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22226)

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

«El Parlament insta el Govern de la Generalitat a fer les 
gestions necessàries davant l’Estat per tal que s’incor-
pori al Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalies el 
projecte de construcció de l’intercanviador de l’Hospital 
General entre les línies R8 de Rodalies i S1 dels FGC per 
tal de connectar el sistema urbà de Terrassa al nou cor-
redor ferroviari.»

Proposta de resolució sobre el garantiment 
dels horaris dels centres d’atenció primària
Tram. 250-00596/09

Esmenes presentades
Reg. 22203 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22203)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
la qualitat de l’atenció continuada i d’urgències a la po-
blació.»
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Proposta de resolució sobre el manteniment 
en actiu del transport sanitari d’urgències 
a Arbúcies (Selva), Ripoll i Empuriabrava, a 
Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
Tram. 250-00606/09

Esmenes presentades
Reg. 22210 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22210)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a mantenir en actiu el servei de transport sanitari 
d’urgències que es presta a les poblacions d’Arbúcies, 
Ripoll i Empuriabrava.»

Proposta de resolució sobre la conversió 
del centre d’atenció primària de Badia del 
Vallès (Vallès Occidental) en centre d’aten-
ció continuada i la reconsideració de la re-
ducció del servei d’ambulàncies
Tram. 250-00607/09

Esmenes presentades
Reg. 22211 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22211)

Apartat 1

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

«1. Garantir l’atenció continuada i urgent a la població 
de Badia del Vallès.»

Apartat 2

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

«2. Realitzar un seguiment de l’atenció sanitària a aques-
ta població, tot informant a l’Ajuntament de Badia del 
Vallès i de professionals de la Salut.»

Proposta de resolució sobre l’increment i la 
millora del servei de trens de la línia 2 de ro-
dalia a l’estació de Viladecans (Baix Llobre-
gat)
Tram. 250-00599/09

Esmenes presentades
Reg. 22227 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22227)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a realitzar un estudi tècnic sobre la viabilitat i 
l’oportunitat de l’aturada a Viladecans de tots els trens 
de la línia R2 sud de Rodalies on es quantifiquin els be-
neficis i costos econòmics, socials i ambientals d’aquesta 
mesura, se n’objectivi la seva conveniència i es programi, 
si escau, la seva execució.»

Proposta de resolució sobre la presenta-
ció d’un pla de mesures de millorament de 
la qualitat de l’aire i sobre l’elaboració del 
Projecte de llei de la biodiversitat i del patri-
moni natural
Tram. 250-00602/09

Esmenes presentades
Reg. 21164 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CTS, 21.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 21164)

Apartat 2

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

«Presentar davant del Parlament, al llarg del primer tri-
mestre de l’any 2012, el projecte de Llei de la Biodiversi-
tat i del Patrimoni Natural de Catalunya d’acord amb els 
objectius que actualment està impulsant la Unió Euro-
pea, basats en els acords de Nagoya.»
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Apartat 2

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

«2. Estudiar l’obertura d’una taula de debat entre els re-
presentants del Departament de Salut, de l’Ajuntament i 
dels professionals de la salut per tractar conjuntament 
les actuacions que es proposin des del Servei Català de 
la Salut.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del servei al CAP Olesa de Montserrat i el 
millorament del servei a l’Hospital de Mar-
torell
Tram. 250-00612/09

Esmenes presentades
Reg. 22213 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22213)

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

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

1. Garantir l’atenció continuada i d’urgències a la pobla-
ció d’Olesa de Montserrat.

2. Mantenir les inversions necessàries en els serveis sani-
taris en la zona del Baix Llobregat nord, singularment els 
referents a l’atenció hospitalària.

3. Garantir la qualitat i l’accessibilitat en la prestació de 
serveis a l’Hospital de Martorell.

4. Assegurar l’atenció de transport sanitari urgent dins 
dels paràmetres de qualitat d’aquests serveis, tot avalu-
ant les necessitats segons la monitorització i seguiment 
que fa el Servei d’Emergències Mèdiques.

5. Prosseguir el diàleg amb el món local sobre els aspec-
tes relacionats amb la prestació de serveis sanitaris als 
ciutadans, per tal de mantenir la qualitat i sostenibilitat 
dels serveis.»

Proposta de resolució sobre l’increment de 
les mesures d’investigació i vigilància dels 
grups d’extrema dreta, xenòfobs i racistes
Tram. 250-00609/09

Esmenes presentades
Reg. 21026 i 22176 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CI, 20.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 21026)

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

Al punt 1

«[...] d’extrema dreta, d’extrema esquerra, xenòfobs o ra-
cistes, totalitaris, fonamentalistes i de les bandes anome-
nades llatines que actuen a Catalunya»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22176)

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

Del punt 2

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del CAP Badia del Vallès i la reconsideració 
de la reducció del servei d’ambulàncies
Tram. 250-00611/09

Esmenes presentades
Reg. 22212 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22212)

Apartat 1

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

«1. Garantir l’atenció continuada i d’emergències a la 
població de Badia del Vallès.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22196)

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

«1. El Parlament de Catalunya referma el seu compro-
mís amb un model d’escola catalana en llengua i en con-
tinguts, que no segregui els infants i joves per raó de la 
seva llengua familiar, i que contribueixi a la construcció 
d’una societat més democràtica, lliure i cohesionada.»

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

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Que l’ensenyament a Catalunya, amb el català com a 
llengua vehicular i emprant el mètode de la immersió lin-
güística, ha de continuar essent un dels principals actius 
per aconseguir una societat cohesionada, en què no se 
segreguin comunitats per raons lingüístiques.

b) Reforçar el model d’escola catalana i millorar-ne la 
seva qualitat, per tal de garantir un bon coneixement de 
llengües, en especial les dues oficials al final de l’escolarit-
zació obligatòria, i que possibiliti el lliure exercici d’ús del 
català en tots els àmbits socials, econòmics i culturals.»

3 Esmena núm. 3
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (3)

Supressió del punt 4

4 Esmena núm. 4
De supressió
G. P. de Convergència i Unió (4)

Supressió del punt 5

Proposta de resolució sobre la continuïtat 
del servei nocturn dels centres d’atenció 
primària del Ripollès i sobre el pla funcional 
de reordenació dels serveis sanitaris
Tram. 250-00613/09

Esmenes presentades
Reg. 22214 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 22214)

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir 
l’atenció continuada i urgent al Ripollès.»

Proposta de resolució sobre el manteniment 
del català com a única llengua vehicular de 
l’ensenyament
Tram. 250-00614/09

Esmenes presentades
Reg. 22121 i 22196 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CAI, 21.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 22121)

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

Es modifica tot el text de la proposta de resolució, que 
queda redactat en els següents termes: 

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

1. Mantenir el recurs pedagògic de la immersió lingüísti-
ca en el sistema educatiu del nostre país.

2. Mantenir la llengua catalana com a llengua vehicu-
lar de l’ensenyament d’acord amb el que estableix la Llei 
d’Educació a Catalunya.

Defensar els docents i els centres educatius en l’exercici 
dels seus drets i el compliment de les lleis vigents.»
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

Proposta de resolució sobre la suspensió 
del Pla de mesures urgents per a la sosteni-
bilitat del sistema sanitari públic
Tram. 250-00658/09

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011. 

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Benestar, Família i 
Immigració.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011. 

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Esmenes presentades
Reg. 24640 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 24640)

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

«El Parlament insta el Govern a mantenir la qualitat de 
l’atenció urgent i continuada a la població de l’Hospi-
talet de l’Infant.»

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

Esmenes presentades
Reg. 24660 / Admissió a tràmit: 
Mesa de la CS, 26.10.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 24660)

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

«El Parlament insta el Govern a mantenir la qualitat de 
l’atenció urgent i continuada a la comarca del Ripollès.»

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011. 

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011. 

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibi-
litat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011. 

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011. 
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes
Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Salut.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011. 

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011.
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Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió d’Interior.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

Comissió competent: Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011.

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 7 dies hàbils (del 02.11.2011 al 10.11.2011).

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2011.

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

Tramesa a la Comissió

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

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Porta-
veus, sessions del 25.10.2011.
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cació territorial del Penedès, estableix els àmbits funcio-
nals de planificació incorporant-hi l’Àmbit del Penedès.

D’acord amb allò previst en la redacció de la llei, a 
l’àmbit del Penedès estarà format per l’Alt Penedès, el 
Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, excepte els municipis 
d’aquesta comarca que així ho manifestin, segons el pro-
cediment que s’estableixi per reglament, els quals resta-
ran adscrits a l’àmbit de les Comarques Centrals.

La disposició addicional tercera de la Llei estableix que 
el futur desplegament reglamentari ha de determinar les 
condicions en què s’ha d’exercir el dret d’opció previst 
pels municipis de la comarca de l’Anoia i ha de regular 
els requeriments per a garantir la continuïtat territorial 
dels àmbits de planejament.

Passat més d’un any des de l’aprovació al Parlament de 
l’àmbit funcional del Penedès, el reglament que l’ha de 
desplegar encara està pendent d’aprovació.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a redactar, acordar amb els agents territorials i ens 
locals i sotmetre a consulta pública en un termini màxim 
de tres mesos el reglament que ha d’establir quins són 
els municipis de l’Alta Anoia que formen part de l’àmbit 
funcional del Penedès i el grup de treball que intervindrà 
en la formulació del Pla Territorial del Penedès.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2011

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

Proposta de resolució sobre la recuperació 
del servei permanent d’ambulàncies a la Sénia
Tram. 250-00677/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 21922 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada, Sergi de los Ríos 
Martínez, diputat, Anna Simó i Castelló, portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent sobre el servei d’ambulància de la Sé-
nia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Salut.

Exposició de motius

El passat mes de juliol el servei d’ambulància en horari 
nocturn va ser eliminat del municipi de la Sénia. Degut 
al perjudici que comporta aquesta eliminació de servei 

Proposta de resolució sobre la negociació 
de la reducció de les tarifes d’aparcament de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hos-
pitalet de Llobregat, per als acompanyants 
de les persones amb mobilitat reduïda
Tram. 250-00675/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 21896 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presen-
ten la proposta de resolució següent sobre l’aparcament 
de l’Hospital de Bellvitge, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut.

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a negociar amb la concessionària de l’aparcament 
de l’Hospital de Bellvitge de l’Hospitalet (Barcelonès) 
tarifes més baixes per a les persones que acompanyen 
persones amb mobilitat reduïda, titulars d’una targeta 
d’aparcament per a persones amb disminució que no pu-
guin conduir els vehicles.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2011

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

Proposta de resolució sobre la determinació 
dels municipis de l’Anoia que formen part de 
l’àmbit funcional del Penedès
Tram. 250-00676/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 21920 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 
1/1995 i de la Llei 23/1983 per a fixar l’àmbit de planifi-



31 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 171

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 32

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

Proposta de resolució

1. Executar de manera immediata i sense retards l’inici 
de les obres del nou equipament educatiu de la Ràpita, 
agilitzant els tràmits administratius pertinents per tal 
que el nou centre educatiu sigui plenament operatiu a 
l’inici del curs 2013-2014, de manera que l’IES Els Al-
facs pugui assumir tots els alumnes de secundària del 
municipi.

2. Incloure en els propers pressupostos les partides ne-
cessàries per la construcció del nou equipament educatiu 
de la Ràpita.

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

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

Proposta de resolució sobre les obres de 
construcció de la variant de Vallirana de la 
carretera N-340
Tram. 250-00679/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 22016 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Oriol Amorós i March, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Després de més de vint anys de mobilitzacions i de quin-
ze de retards, el maig del 2004 van iniciar-se les obres 
de la variant de Vallirana amb la previsió d’acabar-les a 
principis del 2007. Prop de cinc anys després, les obres 
no estan acabades i han patit aturades diverses vegades 
fos per raons tècniques, fos per raons pressupostàries a 
més de l’encariment de l’obra dels 50 milions d’euros 
previstos a uns 121 milions i quatre anys de tràmits i 
d’obres paralitzades.

El Govern de la Generalitat va lliurar al Govern de l’Es-
tat en la reunió de la Comissió Bilateral del 30 de juliol 
de 2008 el Pla Catalunya d’Infraestructures que incloïa 
els projectes d’infraestructures i equipaments prioritaris 
per a Catalunya que haurà de finançar l’Estat d’acord 
amb la disposició addicional tercera de l’Estatut. En 
aquest Pla s’hi incloïen entre el 2009 i el 2011 prop de 
42 milions d’euros per finalitzar la variant de Vallirana 
de la N-340: 4 milions el 2009, 5 milions el 2010 i 33 
milions el 2011.

per a la població d’aquest municipi, el ple de setembre 
del seu Ajuntament aprovà per unanimitat una moció on 
es reclamava que l’ambulància segueixi prestant servei a 
la població de la Sénia durant les 24 hores del dia, per tal 
que les emergències mèdiques puguin ser cobertes com 
pertoca.

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 retornar el servei d’ambulància al municipi de la 
Sénia durant les 24 hores del dia.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2011

Carme Capdevila i Palau, diputada del GP d’ERC; Sergi 
de los Ríos Martínez, diputat del GP d’ERC; Anna Simó 
i Castelló, portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre l’inici de les 
obres del nou equipament educatiu de la 
Ràpita
Tram. 250-00678/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 22015 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

Des de fa molts anys la Ràpita està demanant un nou cen-
tre educatiu que solucioni les diferents problemàtiques 
que pateixen en aquests moments els seus centres educa-
tius. El 19 de desembre de 2008 el ple de la corporació 
va aprovar la cessió gratuïta al Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya de 12.000 m2 de terreny 
a la zona d’equipaments del sector Eixample Catalunya 
amb la finalitat de construir un nou centre educatiu, fi-
xant el termini de dos anys per al compliment de la fina-
litat objecte de la cessió.

El 8 de març de 2010 el DOGC publicava l’adjudicació 
de la construcció d’un Institut-Escola de la Ràpita –una 
línia d’infantil, de primària i d’ESO–, per un import de 
5.380.473 euros a l’empresa Copcisa SA i un termini 
d’execució de 15 mesos. Aquests dies, però, ha sortit pu-
blicat a diferents mitjans de comunicació de les Terres 
de l’Ebre la intenció de l’actual Govern de la Generalitat 
de reconvertir el projecte del nou Institut-Escola de la 
Ràpita en una secció de secundària de l’IES Els Alfacs.



31 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 171

3.10.25. TRAMITACIONS EN CURS 33

2. Convocar una reunió de la Comissió Bilateral Gene-
ralitat-Estat abans d’acabar el 2011 per tal de consignar 
els 330 milions d’euros que queden per assignar segons 
dades del Departament d’Economia i Coneixement en 
projectes d’infraestructures prioritaris per a Catalunya, 
entre els quals la variant de Vallirana.

3. Consignar a càrrec de la disposició addicional tercera 
per al 2011 i, si s’escau, 2012 i 2013 els recursos neces-
saris per finalitzar les obres de la variant de Vallirana.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2011

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

Proposta de resolució sobre la construcció 
de l’Institut Lluís de Requesens, de Molins 
de Rei
Tram. 250-00680/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 22017 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent so-
bre la construcció del nou institut Lluís de Requesens de 
Molins de Rei (Baix Llobregat), per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius

El juny de 2009 l’Ajuntament de Molins de Rei (Baix 
Llobregat) va comprar per uns 2,5 milions d’euros una 
finca de 8.700 metres quadrats situada entre el camí del 
Petrell i l’AP-2, al costat del camp de futbol Ricard Gine-
breda, per posar-la a disposició de la Generalitat de Ca-
talunya per a la construcció d’un nou Institut d’Educació 
Secundària al barri del Canal.

El Departament d’Educació havia demanat a l’Ajunta-
ment de Molins de Rei un solar per poder construir-hi el 
nou institut, perquè l’actual institut no pot assumir l’in-
crement d’alumnat que es preveu que hi haurà el 2014 i 
perquè era més costós rehabilitar l’actual institut, situat 
en uns terrenys a Collserola amb un pendent molt acusat, 
que fer-ne un de nou.

La cessió dels terrenys a la Generalitat es va fer efectiva 
el maig de 2011, després que la Comissió d’Urbanisme 
de Barcelona va dur a terme les modificacions del Pla 
General Metropolità necessàries. Segons l’acord es-
tablert entre l’Ajuntament i la Generalitat, les obres de 
construcció del nou institut s’han d’iniciar durant el curs 
escolar 2012-2013.

L’any 2008 va acordar portar a terme una sèrie de projec-
tes d’inversió a Catalunya d’un import de 787,03 milions 
d’euros. El 24 de febrer de 2009 es va acordar la llista de 
projectes que l’Estat havia de finançar a Catalunya per a 
l’any 2009, per un import de 800,13 milions d’euros, dels 
quals 3 milions eren per a la variant de Vallirana. Les 
obres s’iniciaren al març de 2009 i es van aturar el juliol 
del 2011 amb un túnel a mig construir en esgotar-se la 
partida de 15 milions prevista als pressupostos de l’Estat 
per al 2011. Això era conseqüència de la replanificació 
de les obres en curs que va fer el Ministeri de Foment 
el juny del 2010, en què es posposava el lliurament de 
l’obra de la variant de Vallirana fins a l’any 2015 i se’n 
reprogramaven les anualitats.

En el Ple del Parlament del proppassat 5 d’octubre, el 
conseller Recoder va informar sobre les obres de la va-
riant que el Ministeri de Foment no té data per reiniciar 
les obres abans del 2013 per raons de contenció pressu-
postària i que ho lamentava i no hi podia fer res davant la 
manca de voluntat política del Ministeri.

No ens consta cap reunió formal durant l’any 2011 de 
la Subcomissió d’Infraestructures i Equipaments de la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat, que és la que ha 
de definir els projectes d’infraestructures i equipaments 
prioritaris per a Catalunya que haurà de finançar l’Estat 
d’acord amb la disposició addicional tercera de l’Estatut 
i responsable de fer el seguiment de l’execució de les in-
versions en infraestructures a Catalunya.

El darrer acord bilateral va ser el 8 de novembre de 2010 
pel qual el Govern de l’Estat transferia a Catalunya 500 
milions d’euros en compliment de la disposició addici-
onal tercera de l’Estatut en concepte de liquidació de la 
quantia pendent de l’any 2007 i els imports necessaris 
per completar les inversions en infraestructures previstes 
a Catalunya en els pressupostos generals de l’Estat del 
2010. L’any 2011 no hi ha hagut cap acord.

Segons dades del Departament d’Economia i Coneixe-
ment, les previsions de l’aplicació de la disposició addi-
cional tercera de l’Estatut per al 2011 són de 3.145 mili-
ons d’euros, dels quals estan pressupostats 2.743 milions, 
a més de 72 milions per a peatges i queden per consignar 
330 milions d’euros.

Informacions del Ministeri de Foment fixen una previsió 
de 8,6 milions d’euros per al 2012 i que en caldrien al 
voltant dels 6 milions més per continuar les obres amb 
la replanificació actual que consisteix a acabar la obra 
l’any 2015. Tanmateix, el increment de la partida a càr-
rec de la disposició addicional tercera podria significar 
la recuperació de la planificació anterior de lliurament 
de l’obra, amb la finalització prevista per al 2013.

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. Reiterar al Govern de l’Estat que reprengui les obres 
de la variant de Vallirana, per raons de seguretat i de 
descongestió del centre del municipi.
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a negociar amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics 
de Barcelona el manteniment d’un servei de farmàcia 
d’urgència nocturna a Molins de Rei (Baix Llobregat) 
i la integració de l’Ajuntament de Molins de Rei en la 
Comissió Mixta que decideix el mapa de farmàcies de 
guàrdia, tal com estableix la normativa vigent.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2011

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

Proposta de resolució sobre la difusió de 
l’obra i la figura de Mossèn Josep Armen-
gou i Feliu
Tram. 250-00682/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya,
Reg. 22104 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

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 estableixen els articles 145 
i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent sobre la difusió de l’obra i la figu-
ra de Mossèn Josep Armengou i Feliu, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Cultura i Llengua.

Exposició de motius

El sacerdot Josep Armengou i Feliu (Berga, 1910-1976) 
ha esdevingut, per mèrits propis, una figura cabdal en 
la configuració del pensament catalanista durant la post-
guerra. Els seus llibres, Justificació de Catalunya (1955), 
Escrits de temps incerts (1965) i La llibertat de consci-
ència i encara més coses (1965), van incidir de forma 
remarcable en el moviment d’oposició a la dictadura, tot 
i el marginament al qual fou sotmès el seu autor per part 
de les autoritats franquistes. La seva influència política 
i cultural a Berga fou notable; però també es va esten-
dre arreu de Catalunya. Segons una enquesta publicada 
el 1981 pel Centre d’Estudis Berguedans, Justificació de 
Catalunya (que va començar a circular de forma clan-
destina l’any 1958) va esdevenir llibre de capçalera de 
polítics i intel·lectuals de relleu, com ara Jordi Pujol, Mi-
quel Batllori, Manuel de Pedrolo, Josep Maria Huertas 
Claveria, Max Cahner, Heribert Barrera o Antoni Deig, 
per posar només alguns exemples.

Tot i la difusió de la seva obra, encara resta inèdita una 
part significativa d’aquesta. Es tracta, concretament, de 
la Crònica menuda de la ciutat de Berga, uns manuscrits 
sobre l’actualitat berguedana que abasten el període de 
1948 a 1975, però que també inclouen valoracions per-
sonals de política general, tan de la guerra civil com del 

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 acceptar els terrenys cedits per l’Ajuntament de 
Molins de Rei (Baix Llobregat) per a la construcció del 
nou institut Lluís de Requesens, com també a incloure 
una partida en els Pressupostos de la Generalitat per al 
2012 per a la redacció del projecte per tal que s’iniciï la 
construcció l’any 2013.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el manteni-
ment del servei nocturn de farmàcia a Mo-
lins de Rei
Tram. 250-00681/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya

Reg. 22018 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu, Carme Capdevila i Pa-
lau, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten 
la proposta de resolució següent sobre el servei de far-
màcia de guàrdia a Molins de Rei (Baix Llobregat), per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius

Des del passat 1 d’octubre Molins de Rei no té servei de 
farmàcia de guàrdia a partir de les 10 de la nit.

El decret 321/1996 d’1 d’octubre, que regula els horaris 
d’atenció al públic de les farmàcies, preveu que els torns 
d’urgències nocturns de les oficines de farmàcia en nu-
clis urbans s’organitzin per municipis, i en els municipis 
de menys de 100.000 habitants els pertoca una farmàcia 
d’urgència nocturna. El decret també estableix un des-
plaçament màxim de 15 minuts fins a la farmàcia més 
propera.

Molins de Rei, segons aquests criteris, hauria de dispo-
sar d’una farmàcia oberta a la nit, i els desplaçaments 
que han de fer els molinencs i molinenques fins a les 
farmàcies de guàrdia de Sant Andreu de la Barca, Sant 
Vicenç dels Horts o Sant Joan Despí són superiors als 15 
minuts que fixa el decret.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya presenta la següent: 
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Proposta de resolució sobre la presència 
d’especialistes en geologia als equips tèc-
nics de GISA
Tram. 250-00683/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 22122 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

En els darrers anys s’ha produït un intens debat a l’entorn 
de l’obra pública a Catalunya, en especial sobre la seva 
seguretat. Un punt central del debat ha estat la pertinen-
ça, per part dels òrgans públics de control i seguiment 
de l’obra pública duta a terme al país i de titularitat del 
Govern de la Generalitat, de comptar de la informació 
geològica i geotècnica suficient per afrontar els treballs 
d’excavació, de construcció de túnels, etc.

La resolució 257/VII del Parlament de Catalunya, per la 
qual s’aprova el dictamen de la Comissió d’Investigació 
sobre el Projecte, l’Adjudicació, l’Execució i el Control 
de les Obres de la línia 5 del Metro, especialment al pas 
pel barri del Carmel, i també sobre els procediments 
d’Adjudicació, Finançament i Gestió de l’Obra Pública a 
Catalunya, inclou a l’apartat de Condicions d’Adjudica-
ció, Finançament i Gestió de l’Obra Pública a Catalunya, 
punt 2 c) el següent: 

«S’ha d’assegurar un procediment de supervisió dels 
projectes no únicament formal sinó efectiu, que ha de 
tenir en compte els punts següents: 

»Primer: En el cas d’obres subterrànies s’ha de fer una 
supervisió expressa dels estudis geològics i geotècnics 
del projecte i de la relació d’aquests amb les diferents 
solucions previstes en el mateix projecte.

»Segon: S’ha de precisar de manera inequívoca la ins-
tància pública a qui pertoca la supervisió.

«Tercer: L’òrgan de supervisió ha d’estar dotat de recur-
sos públics suficients i adequats.»

Tanmateix el punt 4 de les mateixes conclusions fixa 
insta el Govern de la Generalitat a, primer, «dotar l’Ad-
ministració dels mitjans necessaris per a conservar la in-
formació geològica generada per les obres subterrànies»; 
segon, a «recopilar, ordenar i fer accessibles les dades 
geològiques actualment disperses que puguin ésser d’in-
terès geològic o geotècnic o d’interès per la enginyeria 
civil»; i, tercer, a «mantenir un banc de dades del subsòl 
a partir de la informació obtinguda en els projectes i les 
obres públiques, en què s’han de recollir obligatòria-
ment, i en les obres provades que corresponguin».

període posterior. Des de la consciència de viure una 
època de foscor, Josep Armengou va intentar transme-
tre’n la realitat per a les generacions del futur. Tal i com 
han remarcat alguns historiadors locals, es tracta, molt 
probablement, del document més valuós per entendre la 
vida política berguedana durant aquells anys. Els dieta-
ris havien estat amagats durant alguns anys; però el 12 
de juny del 2003, interpretant fidelment la voluntat que 
havia expressat reiteradament Josep Armengou, la seva 
família formalitzà la cessió de la Crònica menuda a la 
ciutat de Berga, juntament amb altres documents com 
ara articles editats, correspondència, cartells, vídeos o 
cintes de casset. Actualment, tot aquest fons es troba di-
positat a l’Arxiu Comarcal del Berguedà (ACBR).

Pocs anys després d’aquesta cessió, es van iniciar les ges-
tions per editar el dietari. L’any 2006, l’Ajuntament de 
Berga va organitzar uns actes de record coincidint amb 
el trentè aniversari de la mort de Josep Armengou. Fou 
aleshores quan es va plantejar públicament la idea de pu-
blicar-lo. L’any 2008, el Departament d’Interior, Relaci-
ons Institucionals i Participació va concedir una subven-
ció de 5.456 euros a l’Ajuntament de Berga (Resolució 
IRP/3686/2009, de 22 de desembre), específicament des-
tinada a «l’edició de la Crònica menuda de la Ciutat de 
Berga (dietari)». Dos anys després, però, el llibre segueix 
sense publicar-se, tot i que fa anys que els documents 
estan transcrits i s’han preparat fins a tres pròlegs: l’un 
de l’historiador i director de l’Arxiu Comarcal del Ber-
guedà; l’altre, de Mossèn Ballarín; i el darrer, de Jordi 
Pujol, expresident de la Generalitat. Aquest darrer fins i 
tot va participar, el 22 d’octubre de 2010, en una teòrica 
presentació de la Crònica menuda de la ciutat Berga que, 
davant el fet que el llibre no estava enllestit, es va recon-
vertir en una dissertació sobre Justificació de Catalunya, 
l’obra més coneguda de mossèn Josep Armengou.

En qualsevol cas, en aquests moments l’edició d’aquest 
llibre resta en un impàs, segons sembla per discrepàncies 
entre els familiars, l’Arxiu Comarcal i l’Ajuntament de 
Berga, la qual cosa impedeix que la seva edició pugui 
veure la llum i es pugui contribuir d’aquesta forma, a la 
divulgació d’una obra fonamental de Josep Armengou.

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. Editar adequadament, en el termini màxim d’un any, 
el Dietari de Mossèn Josep Armengou i Feliu, per tal de 
contribuir a difondre la seva obra.

2. Promoure, de forma paral·lela i de comú acord amb 
les institucions i entitats de la comarca del Berguedà, la 
trajectòria personal de Josep Armengou i Feliu, ja sigui 
a través d’exposicions o amb la reedició d’algunes obres.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011

Pere Bosch Cuenca Anna Simó i Castelló

Diputat del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC 
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Proposta de resolució sobre el retorn del 
transport sanitari urgent i la recuperació de 
l’atenció continuada de vint-i-quatre hores 
en diversos centres d’atenció primària i àre-
es bàsiques de salut de la regió sanitària de 
Girona
Tram. 250-00684/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 22284 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch, 
diputat, Marina Geli i Fàbrega, diputada, Esteve Pujol i 
Badà, 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 Salut.

Exposició de motius

La regió sanitària de Girona té una població habitual 
d’uns 800.000 habitants, amb poblacions estacionals al-
tes i molt variades.

El sistema sanitari s’ha adaptat a un territori alhora urbà 
i rural, amb ciutats mitjanes i pobles, amb una xarxa de 
centres d’atenció primària, consultoris locals, transport 
sanitari, hospitals comarcals i l’Hospital Trueta com a 
centre hospitalari de referència.

La despesa sanitària per càpita de Girona és de 1.000 
euros per any, la més baixa de Catalunya, però tot i això 
garanteix un serveis sanitaris amb bona qualitat, equitat 
i eficiència.

Les retallades del Departament de Salut entorn del 10% 
del pressupost a la Regió sanitària estan provocant pèr-
dua d’activitat necessària i una reordenació indiscrimi-
nada de les urgències, de l’atenció continuada i del trans-
port sanitari, que està afectant a la qualitat i equitat dels 
serveis.

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

Proposta de resolució

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

1. Retornar totes les unitats de transport sanitari urgent 
retirades enguany a la Regió Sanitària Girona.

2. Recuperar l’atenció continuada 24 hores a dia durant els 
365 dies de l’any a Camprodon, Cadaqués, Platja d’Aro, 
Lloret, ABS Sant Coloma, ABS Sils-Vidreres, ABS Breda-
Hostalric, ABS Anglés-Amer, ABS Sant Hilari-Arbúcies.

3. Convocar amb caràcter urgent tots els Governs de 
Salut i Consells d’alcaldes de la Regió sanitària de Gi-
rona per informar a tots els alcaldes del model d’aten-

Així mateix, la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’Obra 
Pública, estableix als articles 25, 26 i 45 les obligacions 
dels promotors de l’obra pública en relació amb els es-
tudis geològics de les obres públiques al país i a l’arti-
cle 52.1.a, de creació del Consell Assessor de Túnels i 
d’Altres Obres Singulars, l’obligatorietat de comptar amb 
recursos professionals especialitzats em geologia i geo-
tècnica per part de l’administració pública promotora. 

Fruit d’aquestes polítiques de foment de la seguretat i de 
la qualitat de les obres públiques el Govern de la Gene-
ralitat es va dotar de nous instruments de control, creant 
l’Institut Geològic de Catalunya, l’any 2005, i d’un nou 
instrument legislatiu, la Llei 3/2007 de l’Obra Pública. 
De forma conseqüent, des de l’any 2004, es va produ-
ir un increment de tècnics geòlegs en l’administració i, 
fonamentalment, es va dotar d’una sistema de licitació 
independent d’estudis geològics, geotècnics i hidrològics 
per l’obra pública de la seva titularitat.

En aquest marc, es va fer bona aquella màxima de que 
«per augmentar la qualitat de les tasques geològiques i 
geotècniques i disminuir el grau d’incertesa és necessari 
disposar d’equips humans pluridisciplinars, ben ensinis-
trats i amb experiència. Cal incidir en la necessitat de va-
loritzar els professionals de la geologia i de la geotècnica 
i incloure’ls en els nivells de decisió i consulta adients ».

Fa unes setmanes, l’empresa GISA ha anunciat un E.R.O 
per causes productives i organitzatives. El que és sorpre-
nent, un cop llegits els antecedents exposats, que aquesta 
mesura afecti a l’únic tècnic llicenciat en geologia del 
Departament d’Obra Civil i de tota GISA.

El Grup Parlamentari Socialista considera un fet greu 
i injustificable la pèrdua d’aquesta figura tècnica en la 
principal empresa promotora de l’obra pública a Cata-
lunya.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a mantenir la figura de l’especialista en geologia als 
equips tècnics de GISA i a dotar l’empresa pública del 
nombre adequat de professionals d’aquesta especialitzat 
per tal de garantir la màxima qualitat, seguretat e inde-
pendència tècniques en la supervisió dels treballs geolò-
gics i geotècnics corresponents a les obres de la qual és 
promotora. 

Palau del Parlament, 13 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC Diputat del GP SOC 
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neral de l’ICASS en un escrit remès a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú el 23 de novembre de 2009, on espe-
cificava que era «d’acord a les dades recollides sobre les 
necessitats i demandes al territori de influència».

Per tal de valorar el sentit d’aquests fets, cal remarcar 
que els compromisos de la Generalitat de Catalunya 
referents al concert de places públiques de residència a 
La Plataforma i de centre de dia al CAPI Baix a Mar, 
expressats en els diferents convenis i escrits esmentats, 
no són fruit de la discrecionalitat o caprici sinó que es-
tan basats en la planificació de recursos realitzada per 
la pròpia Generalitat i, per tant, en les necessitats de les 
persones de Vilanova i la Geltrú i la seva comarca.

A més, en el cas de la residència cal tenir present que a la 
necessitat de noves places s’ha d’afegir la situació d’aque-
lles famílies vilanovines que reclamen, i estan esperant 
des de fa temps, poder apropar els essers estimats ingres-
sats en residències ubicades en altres municipis per man-
ca de places públiques a la nostra ciutat. És per aquest 
motiu que considerem tan important disposar el més aviat 
possible del concert de la totalitat de les places previstes 
a la Residència i no haver d’esperar a finals de l’any 2012 
per obtenir un recurs tant necessari a la nostra ciutat.

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a: 

1. Complir dels compromisos establerts en els diferents 
convenis i acords signats referents al concert de 92 pla-
ces públiques a la Residència de la Plataforma Centre 
Multiserveis i 15 al Centre de Dia del CAPI Baix a Mar.

2. Presentar un calendari d’execució d’aquests compro-
misos i, en tot cas, les 15 places del Centre de Dia del 
CAPI Baix a Mar i les primeres 40 places de la Resi-
dència abans de desembre de l’any 2011, i les 52 restants 
durant el primer trimestre de l’any 2012.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Eva Gra-
nados Galiano, diputada del GP SOC; Roberto Labande-
ra Ganachipi, diputat del GP SOC

ció continuada i transport sanitari urgent i del model 
061-112-Sanitat respon.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2011

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

Proposta de resolució sobre el compliment 
dels convenis i acords signats referents al 
concert de places públiques a la Residèn-
cia de la Plataforma Centre Multiserveis i al 
centre de dia del centre d’atenció primària 
integral Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú
Tram. 250-00685/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 22727 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius

La Residència Els Josepets forma part de l’equipament 
públic anomenat La Plataforma Centre Multiserveis i 
consta de 132 places, de les quals un 70% són de co-
bertura pública per part de la Generalitat de Catalunya, 
segons consta al conveni signat el 14 d’octubre de l’any 
2005 entre el Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya, la Fundació Hospital Comar-
cal Sant Antoni Abat, el Consorci de Serveis a les Perso-
nes i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

El passat dijous 22 de setembre va aparèixer en un mitjà 
de comunicació local la notícia de que el Consorci de 
Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú ha arribat 
a un acord amb la Generalitat de Catalunya per a la con-
certació de 40 places públiques, que es podrien ocupar a 
finals d’aquest any o principis de l’any vinent. En aquesta 
mateixa notícia, el Regidor de Serveis Socials d’aquesta 
localitat expressa la seva satisfacció per haver aconseguit 
augmentar de 30 a 40 les places concertades per a l’any 
2012 i anuncia que es demanaran 40 noves places per a 
finals de l’any 2012, el què faria un total de 80 places en 
lloc de les 92 compromeses, plantejant un calendari que 
queda lluny de donar resposta a les necessitats actuals de 
la població de Vilanova i la Geltrú i comarca.

Per altra banda, a la notícia apareguda no es fa esment 
de les 15 places públiques previstes al Centre de Dia del 
CAPI Baix a Mar, compromeses per la Directora Ge-
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més distància de l’escola han d’assumir el cost. Tot això 
fet a destemps, quan les famílies i les administracions 
locals ja havien planificat el nou curs escolar, i sense 
marge per poder prendre mesures correctores.

Amb tot això i amb la modificació de l’Ordenança re-
guladora del Preu Públic per a la Utilització dels Mit-
jans de transport escolar de la comarca de l’Alt Penedès 
aprovada pel Ple del Consell Comarcal de l’Alt Penedès 
el passat 13 d’octubre, es crearà un greuge per aquelles 
famílies que hauran d’assumir part del cost del trans-
port dels seus fills i filles (el promig per alumne és de 
432,91 a l’any) quan, malgrat anar als centres educatius 
del mateix municipi ja que aquests es troben a distàncies 
importants i mancats de transport públic regular, perju-
dicant d’aquesta manera a la cohesió social i territorial.

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

Proposta de resolució

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

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

2. Rectificar la decisió de reduir l’aportació al Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès en concepte de transport es-
colar fins que no es modifiqui el Decret que en regula 
els criteris.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la prestació del 
servei d’autobusos entre Vilafranca del Pe-
nedès i Barcelona
Tram. 250-00687/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 22744 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solsona, 
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el 

Proposta de resolució sobre la modificació 
del Decret que regula el servei del transport 
escolar i del document «Criteris que s’han 
seguit per a l’establiment de la proposta 
de finançament dels serveis de transport i 
menjador escolar per al curs 2011-2012»
Tram. 250-00686/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 22742 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenta la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament i Universitats.

Exposició de motius

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

Les polítiques de transport escolar impulsades des del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès no n’han estat una ex-
cepció. La necessitat de l’alumnat que cursa l’educació 
obligatòria de matricular-se en centres escolars de fora 
del seu municipi de residència, d’una banda, i de fer-ho 
en centres del mateix municipi però ubicats en un nucli 
de població diferent al de residència, de l’altra, han estat 
circumstàncies tingudes en compte a l’hora de fixar els 
criteris per subvencionar el transport escolar.

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

Malgrat aquestes consideracions, en les darreres setma-
nes el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya ha anunciat la retallada de la seva aportació al 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès en matèria de trans-
port escolar no obligatori, la qual cosa ha alterat la pla-
nificació feta de cara al curs 2011-2012. En aquest sentit, 
superat l’inici del curs escolar, aquest fet provocarà que 
a partir del gener del 2012 l’alumnat que ha de traslla-
dar-se a l’escola des d’un nucli de població a un altre nu-
cli de població del mateix municipi hagi d’assumir una 
part del cost del desplaçament, creant-se així un greuge 
important entre la població, fins al punt en què famílies 
que viuen a menys distància del centre escolar en qües-
tió, però que canvien de municipi, veuen subvencionat el 
servei i d’altres que no canvien de població però viuen a 
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al fet que desenes d’usuaris no puguin agafar l’autocar i 
hagin de quedar a terra, en diversos serveis i en especial 
en les expedicions a partir de les 7: 10 i 7: 20 i que s’ar-
rossega a les expedicions següents (7: 40 i 8: 10), per tal 
de garantir de forma immediata la prestació del servei en 
bones condicions.

Segon. En cas d’incompliment del requeriment per part 
de l’empresa el Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a incoar expedient per a la intervenció 
administrativa de l’empresa concessionària respecte les 
línies afectades.

Tercer. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a tenir present la problemàtica de la conne-
xió en transport públic del Penedès amb Barcelona i Tar-
ragona en la revisió de les planificacions sectorials.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

Proposta de resolució sobre el finançament 
de la variant de Vallirana d’acord amb la dis-
posició addicional tercera de l’Estatut
Tram. 250-00688/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 23092 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galiano, 
diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, dipu-
tat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Par-
lament, presenten la proposta de resolució següent per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

Fa uns dies el conseller de Territori i sostenibilitat en 
resposta a una pregunta formulada pel Grup de Conver-
gència i Unió va dir que l’obra de la variant de Vallira-
na s’aturava fins el 2013, unes paraules desafortunades 
que han creat confusió als valliranencs i perplexitat en 
l’equip de govern d’aquest municipi. Segons les dades 
del Ministeri de Foment aportant uns 8 milions d’euros 
pel finançament es podria avançar l’acabament de l’obra 
al 2014.

L’Estatut de Catalunya regula en la disposició addicional 
tercera la potestat del Govern de la Generalitat de desti-
nar finançament a les obres d’infraestructures que con-
siderin prioritàries. L’ajuntament de Vallirana demanarà 
al Govern de la Generalitat que utilitzi part d’aquesta in-
versió per les obres de la variant, d’aquesta manera amb 
la suma de l’anualitat de l’Estat es podria reprendre els 
treballs del túnel i avançar l’acabament de l’obra.

que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
perquè es garanteixi del bon funcionament del servei de 
transport col·lectiu de passatgers per carretera entre Vi-
lafranca del Penedès i Barcelona, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius

El transport públic entre Vilafranca del Penedès i la ca-
pital del país és essencial per garantir la qualitat de vida 
i la competitivitat no només d’aquesta vila sinó també de 
bona part de l’Alt Penedès.

La connexió ferroviària de l’Alt Penedès està mancada 
de serveis Regionals i el servei de Rodalies arrossega 
problemes d’incidències i fiabilitat des de fa anys, en es-
pecial des de que, de forma irracional, es va prioritzar 
l’AVE que utilitza una minoria en detriment de les Ro-
dalies utilitzades per milers de persones a diari, i dels 
col·lapses de 2007 i 2008. Fruit de la cessió d’espai a 
l’AVE, les Rodalies disposen ara de dues vies menys de 
connexió amb el túnel ferroviari de Barcelona en la seva 
entrada sud. Tot i que des que la Generalitat ha assumit 
el servei s’han reduït les incidències més escandaloses, 
el temps de trajecte Vilafranca - Barcelona en alguns 
casos continua sent un 25% superior a fa dues dècades.

L’altra alternativa de transport públic amb la capital del 
país és el transport en autobús, que Transports Públics 
de Catalunya presta a través de la concessionària Mon-
bús - Hispano Igualadina. És un servei força utilitzat, en 
especial per estudiants dels campus Diagonal de la UB i 
la UPC, i també per molts treballadors que s’ha de des-
plaçar a la zona sud de Barcelona.

En el últims anys l’empresa concessionària ha variat suc-
cessivament els horaris amb l’objectiu de concentrar el 
passatge i d’eliminar uns pocs serveis, en contra de les 
previsions del Pla de Transports de Viatgers de Cata-
lunya que estableixen que cal millorar la freqüència de 
pas. Al ser un servei molt utilitzat en especial a les hores 
punta, això provoca que molt sovint, i en especial els pri-
mers mesos de curs, desenes d’usuaris no puguin agafar 
l’autocar i hagin de quedar a terra perquè aquest està ple. 
Aquesta manca de places en les expedicions a partir de 
les 7: 10 i 7: 20 s’arrossega amb efecte dominó a les ex-
pedicions següents (7: 40 i 8: 10).

Segons diverses persones usuàries aquest inici de curs 
l’estació d’autobusos de Vilafranca del Penedès en al-
guns moments ha arribat a esgotar els fulls de reclama-
cions. Així mateix s’han produït pica-baralles entre el 
personal de l’empresa i les persones usuàries que, repeti-
dament, veuen alterat el seu dia a dia.

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 de la Gene-
ralitat a: 

Primer. Obrir una investigació en el termini de 10 dies 
i, si s’escau, a incoar expedient sancionador a l’empresa 
concessionària Monbús - Hispano Igualadina, en relació 
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 9/2011, referent a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al període 
del 2006 al 2009.

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

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 14/2011, referent a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, seguiment d’observacions i recomanacions dels 
informes 13/2006 i 20/2006 (tram. 256-00016/09)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 14/2011, referent a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, seguiment d’observacions 
i recomanacions dels informes 13/2006 i 20/2006.

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

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 10/2011, referent a Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques, SA, corresponent al període del 2007 al 
2009 (tram. 256-00010/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 10/2011, referent a 
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al 
període del 2007 al 2009

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

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

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

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

Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern que inclogui el finança-
ment de la Variant de Vallirana en la proposta d’obres a 
finançar a traves de la Disposició addicional tercera de 
l’Estatut, per tal que aquesta infraestructura es posi en 
servei l’any 2014.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Eva Gra-
nados Galiano, diputada del GP SOC; Roberto Edgardo 
Labandera Ganachipi, diputat del GP SOC

3.10.60. PROCEDIMENTS RELATIUS A LA 
MEMÒRIA ANUAL I A ALTRES INFORMES 
DE LA SINDICATURA DE COMPTES

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalitza-
ció 10/2011, referent a Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques, SA, corresponent al període 
del 2007 al 2009; a l’Informe de fiscalització 
9/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, corresponent al període del 2006 al 2009; 
a l’Informe de fiscalització 11/2011, referent a 
despeses de farmàcia (receptes mèdiques), 
corresponent al 2008; a l’Informe de fiscalit-
zació 14/2011, referent a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, seguiment d’observacions i reco-
manacions dels informes 13/2006 i 20/2006; 
a l’Informe de fiscalització 19/2011, referent al 
compliment del retiment dels comptes de les 
entitats de l’àmbit sanitari públic
Tram. 256-00010/09, 256-00011/09, 256-00013/09, 
256-00016/09 i 256-00018/09

Propostes de resolució presentades pels 
grups parlamentaris
Reg. 22289, 22290, 22291, 22292, 22312, 22629, 
22638, 22657, 22658 i 22659, 22645, 22646, 22647, 
22648, 22649 i 22652, 22653, 22654, 22655 i 22656
Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 20.10.2011

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari Socialista (reg. 22289, 22290, 22291, 22292 i 22312)

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 estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 9/2011, referent a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, corresponent al període del 2006 al 2009 (tram. 
256-00011/09)
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període del 2006 al 2009 (tram. 256-00011/09), l’infor-
me de fiscalització 14/2011, referent a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, seguiment d’observacions i recomanacions 
dels informes 13/2006 i 20/2006 (tram. 256-00016/09), 
l’informe de fiscalització 10/2011, referent a Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al període 
del 2007 al 2009 (tram. 256-00010/09), l’informe de 
fiscalització 11/2011, referent a despeses de farmàcia 
(receptes mèdiques), corresponent al 2008 (tram. 256-
00013/09) i l’informe de fiscalització 19/2011, referent al 
compliment del retiment dels comptes de les entitats de 
l’àmbit sanitari públic (tram. 256-00018/09)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de de fiscalització 9/2011, referent 
a l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al perío-
de del 2006 al 2009, l’informe de fiscalització 14/2011, 
referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, seguiment 
d’observacions i recomanacions dels informes 13/2006 
i 20/2006, l’informe de fiscalització 10/2011, referent 
a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent 
al període del 2007 al 2009, l’informe de fiscalització 
11/2011, referent a despeses de farmàcia (receptes mè-
diques), corresponent al 2008 i l’informe de fiscalització 
19/2011, referent al compliment del retiment dels comp-
tes de les entitats de l’àmbit sanitari públic.

2. Insta el Govern de Catalunya a seguir les recomana-
cions de la Sindicatura de Comptes dels informe de de 
fiscalització 9/2011, 14/2011, 10/201 i 19/2011.

3. Insta el Govern de Catalunya a seguir especialment les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes pel que fa 
a l’informe de fiscalització 11/2011, referent a despeses 
de farmàcia (receptes mèdiques), corresponent al 2008: 

– Modificant el Concert sobre col·laboració en matèria de 
realització d’activitats de promoció de la salut i preven-
ció de la malaltia a les oficines de farmàcia en els termes 
que estableix el Reial decret llei 5/2000 i les seves actua-
litzacions posteriors i adaptar a aquesta nova regulació la 
finalitat i forma d’utilització dels fons acumulats.

– Seguir en la línia de promoure la utilització de medi-
caments genèrics, i dins d’aquests els de menor preu, en 
especial per part de les entitats proveïdores amb menor 
proporció de consum de medicaments genèrics respecte 
del total.

– Desenvolupar les accions necessàries per dur a terme 
en determinats grups de medicaments, dins del marc de 
regulació que estableixi el Ministeri, la dispensació per 
nombre d’unitats adequades al tractament mitjançant 
fraccionament de l’envàs.

– Insistir en les polítiques de sensibilització, informació 
i formació del CatSalut, adreçades als metges prescrip-
tors, als farmacèutics i als pacients per tal d’aconseguir 
una millora progressiva en la qualitat de la prescripció, 
la dispensació i el consum de medicaments.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

Anna Simó i Castelló  
Portaveu ERC

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 11/2011, referent a despeses de farmàcia 
(receptes mèdiques), corresponent al 2008 (tram. 256-
00013/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 11/2011, referent a 
despeses de farmàcia (receptes mèdiques), corresponent 
al 2008.

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

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Jordi Terrades i Santa-
creu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord 
amb el que estableix l’article 164.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució 
subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe 
de fiscalització 19/2011, referent al compliment del reti-
ment dels comptes de les entitats de l’àmbit sanitari pú-
blic (tram. 256-00018/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 

1. Aprova l’Informe de fiscalització 19/2011, referent al 
compliment del retiment dels comptes de les entitats de 
l’àmbit sanitari públic.

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

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

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

Proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 22629)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes 

Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya d’acord amb allò que disposa l’ar-
ticle 164.5 i concordants del Reglament de la Cambra, 
presenta la proposta de resolució subsegüent al debat dels 
procediments relatius a l’Informe de fiscalització 9/2011, 
referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al 
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A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partit 
Popular de Catalunya, conforme a lo establecido en el 
artículo 164 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al pro-
cedimiento relativo al informe de fiscalización 11/2011 
sobre el Gasto de Farmacia, correspondiente al ejercicio 
2008. (NT. 256-000011/09)

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de 
fiscalización 11/2011 elaborado por la Sindicatura de 
Cuentas sobre el Gasto de Farmacia, correspondiente 
al ejercicio 2008, e insta a la Generalitat a cumplir las 
recomendaciones contenidas en dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantizar el cumplimiento de la Resolución 
276/IX del Parlament de Catalunya, que en su punto 5 
obliga a no desplazar gastos meritados de un ejercicio al 
siguiente, en el ámbito de los gastos de farmacia.

3. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a remitir a la Comisión de Salut la información 
aclaratoria relativa a los Fondos dejados de recibir los 
años 2008 y 2009 por insuficiente justificación, que 
correspondían a Catalunya de acuerdo a la disposición 
adicional sexta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, del 
medicamento.

Palacio del Parlamento, 19 de octubre de 2011

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José Gar-
cía Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partit 
Popular de Catalunya, conforme a lo establecido en el 
artículo 164 del Reglamento del Parlamento, presentan 
la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al pro-
cedimiento relativo al informe de fiscalización 19/2011 
sobre el Rendimiento de Cuentas de las Entidades del 
Ámbito Sanitario Público, correspondiente al ejercicio 
2009. (NT. 256-000018/09)

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de fis-
calización 19/2011 elaborado por la Sindicatura de Cu-
entas sobre el Rendimiento de Cuentas de las Entidades 
del Ámbito Sanitario Público, correspondiente al ejerci-
cio 2009, manifiesta su preocupación por los incumpli-
mientos evidenciados, e insta a la Generalitat a ejercer 
las actuaciones precisas para resolver todas las obser-
vaciones contenidas en dicho informe para el próximo 
ejercicio, especialmente las relativas a: 

a) Cumplimiento de la obligación legal de rendir cuentas 
a la Sindicatura por parte de todas las entidades del sec-
tor público sanitario, en el plazo establecido.

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya (reg. 22638, 22657, 
22658 i 22659)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pedro Chumillas 
Zurilla, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució subsegüent al procediment relatiu a l’Informe 
de Fiscalització 14/2011, referent a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, seguiment d’observacions i recomanacions dels 
informes 13/2006 i 20/2006 (N.T: 256-00016/09).

Proposta de resolució

– El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de Fisca-
lització 14/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
seguiment d’observacions i recomanacions dels infor-
mes 13/2006 i 20/2006, i assumeix les seves conclusions 
i recomanacions.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Gene-
ralitat a realitzar i portar davant el Parlament abans de 
finalitzar l’any un pla de viabilitat de l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

– El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a revisar el compliment de les normes medi-
ambientals per part de la industria minera del Bages en 
relació a la contaminació salina de les aigües del rius Ter 
i Llobregat.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Pedro Chumillas Zurilla
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Pedro Chumillas 
Zurilla, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 164 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució subsegüent al procediment relatiu a l’Informe 
de Fiscalització 9/2011, referent a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, corresponent al període del 2006 al 2009 (N.T: 
256-00011/09).

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de Fisca-
lització 9/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
corresponent al període del 2006 al 2009, i assumeix les 
seves conclusions i recomanacions.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher Pedro Chumillas Zurilla
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 



31 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 171

3.10.60. TRAMITACIONS EN CURS 43

Propostes de resolució presentades pel Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió (reg. 22645, 22646, 22647, 
22648, 22649 i 22652)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

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

– Informe de fiscalització 9/2011, referent a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, corresponent al període del 2006 al 
2009 (tram. 256-00011/09)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 9/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
corresponent al període del 2006 al 2009 (tram.256-
00011/09).

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

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

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

– Informe de fiscalització 14/2011, referent a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, seguiment d’observacions i reco-
manacions dels informes 13/2006 i 20/2006 (tram. 256-
00016/09)

Proposta de resolució

1. El parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 14/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
seguiment d’observacions i recomanacions dels infor-
mes 13/2006 i 20/2006 (tram.256-00016/09).

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

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

b) Envío a la Sindicatura, desde estas entidades, de toda 
la información requerida: cuenta anual, liquidación de 
presupuesto y memoria de gestión del ejercicio.

2. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Gene-
ralitat a analizar y acometer la racionalización estructural 
y funcional del sector público sanitario, garantizando la 
prestación y calidad del servicio público y mejorando la 
eficiencia y eficacia de la gestión sanitaria y del uso de los 
fondos públicos.

Palacio del Parlamento, 19 de octubre de 2011

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García 
Cuevas, diputada del Grupo Parlamentario del Partit Popu-
lar de Catalunya, conforme a lo establecido en el artículo 
164 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
propuesta de resolución subsiguiente al procedimiento re-
lativo al informe de fiscalización 10/2011 sobre el Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA (SEM), correspondiente a 
los ejercicios 2007 - 2009. (NT. 256-000010/09)

Propuesta de resolución

1. El Parlamento de Cataluña aprueba el informe de fis-
calización 10/2011 elaborado por la Sindicatura de Cu-
entas sobre el Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, 
correspondiente a los ejercicios 2007 - 2009, e insta a la 
Generalitat a resolver todas las observaciones contenidas 
en dicho informe.

2. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Gene-
ralitat a garantizar, a través del control y la tutela efecti-
va del Servei Català de Salut, que el SEM acomete y rea-
liza la reestructuración y reorientación iniciada en 2009 
que le permita lograr una gestión excelente y eficiente 
de la responsabilidad del servicio público de gestión de 
emergencias médicas encomendado.

3. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantizar a través del control y la tutela del 
Servei Català de Salut que el SEM resuelve antes de fi-
nalizar el año 2012 todas las observaciones recogidas 
en el informe de Sindicatura de Cuentas relativas a la 
irregular gestión y asignación de contratos, mejorando la 
transparencia, respetando los presupuestos y ejecuciones 
aprobados, y, en definitiva, garantizando la mejor y más 
eficaz gestión de los fondos públicos asignados.

4. El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Ge-
neralitat a garantizar a través del control y la tutela del 
Servei Català de Salut que el SEM resuelve antes de fina-
lizar el año 2011 todas las irregularidades en la gestión 
del personal detectadas por la Sindicatura de Cuentas, 
en especial, garantizar la supresión de los irregulares 
complementos a directivos y extralimitación de horas 
extraordinarias.

Palacio del Parlamento, 19 de octubre de 2011

Josep Enric Millo i Rocher María José García Cuevas
Portavoz del GP del PPC Diputada del GP del PPC 
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– Informe de fiscalització 19/2011, referent al compli-
ment del retiment dels comptes de les entitats de l’àmbit 
sanitari públic (tram. 256-00018/09)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fis-
calització 19/2011, referent al compliment del retiment 
dels comptes de les entitats de l’àmbit sanitari públic 
(tram.256-00018/09).

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

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

Propostes de resolució presentades pel Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa (reg. 22653, 22654, 22655 i 22656)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

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

– Informe de fiscalització 9/2011, referent a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, corresponent al període del 2006 al 
2009 (tram. 256-00011/09)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 9/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
corresponent al període del 2006 al 2009.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura, així com a mantenir 
un model de gestió del cicle de l’aigua, que es correspon-
gui amb la Directiva marc de l’aigua i amb la legislació 
d’aigües de Catalunya, model que es basa en l’Agència 
Catalana de l’Aigua com a Administració hidràulica de 
la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les conques in-
ternes de Catalunya.

Aquest exercici competencial s’ha de seguir fent en es-
treta col·laboració amb les administracions locals, així 
com amb la resta d’ens públics, consorcis i em-preses 
que intervenen en els mateixos àmbits, i amb l’adminis-
tració de l’Estat i els seus organismes de conca, pel que 
fa a les conques compartides.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

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

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

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

– Informe de fiscalització 11/2011, referent a despeses 
de farmàcia (receptes mèdiques), corresponent al 2008 
(tram. 256-00013/09)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalit-
zació 11/2011, referent a despeses de farmàcia (receptes 
mèdiques), corresponent al 2008 (tram.256-00013/09).

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

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

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

– Informe de fiscalització 10/2011, referent a Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al període 
del 2007 al 2009 (tram. 256-00010/09)

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fisca-
lització 10/2011, referent a Sistema d’Emergències Mè-
diques, SA, corresponent al període del 2007 al 2009 
(tram.256-00010/09).

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

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 164.5 del Reglament del Parlament, presenta la se-
güent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per 
la Sindicatura de Comptes: 
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en el seu finançament, en l’adopció del qualsevol actua-
ció que afecti a la seva modalitat de gestió.

4) Adoptar les mesures necessàries per tal que l’ACA pugui 
donar compliment als compromisos i convenis d’inversió 
o de col·laboració en les infraestructures d’abastament i de 
sanejament amb diversos Ajuntaments i Consells comar-
cals de Catalunya, adoptats en deguda forma.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte

Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

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

– Informe de fiscalització 11/2011, referent a despeses 
de farmàcia (receptes mèdiques), corresponent al 2008 
(tram. 256-00013/09)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 11/2011, referent a despeses de farmàcia (receptes 
mèdiques), corresponent al 2008 i insta el Govern a se-
guir les recomanacions de la Sindicatura, especialment 
la que diu «Amb l’objectiu d’assolir una menor despesa 
en farmàcia, el CatSalut hauria de seguir en la línia de 
promoure la utilització de medicaments genèrics, i dins 
d’aquests els de menor preu, en especial per part de les 
entitats proveïdores amb menor proporció de consum de 
medicaments genèrics respecte del total».

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

Dolors Camats Luis Jordi Miralles Conte

Portaveu GP d’ICV-EUiA Diputat GP d’ICV-EUiA 

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

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

– Informe de fiscalització 10/2011, referent a Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al període 
del 2007 al 2009 (tram. 256-00010/09)

– Informe de fiscalització 19/2011, referent al compli-
ment del retiment dels comptes de les entitats de l’àmbit 
sanitari públic (tram. 256-00018/09)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de 
Comptes

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

– Informe de fiscalització 14/2011, referent a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, seguiment d’observacions i reco-
manacions dels informes 13/2006 i 20/2006 (tram. 256-
00016/09)

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalit-
zació 14/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, 
seguiment d’observacions i recomanacions dels infor-
mes 13/2006 i 20/2006.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes i a: 

1) Actualitzar i reprogramar les actuacions i mesures 
previstes en El pla de gestió de l’aigua de Catalunya, en 
el Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya i 
en els seus diversos plans sectorials i programes, ajustats 
als recursos financers disponibles.

2) Formular, en el termini de sis mesos, un nou Con-
tracte-programa 2012-2020 entre el Govern i l’Agència 
Catalana de l’Aigua, com instrument per assolir els ob-
jectius de la política integral del cicle de l’aigua, amb 
ampli consens i participació de tots els agents públics i 
representants de la societat civil, que contempli, de for-
ma principal els següents aspectes: 

a) Establir mecanismes de suficiència financera per a ca-
dascun dels àmbits d’actuació encomanats legalment a 
l’ACA, i per les inversions necessàries en els seus dife-
rents àmbits d’actuació.

b) Fixar els terminis i modalitats per la reordenació de 
l’actual endeutament, i la seva reducció ordenada en el 
temps.

c) Fixar els terminis i condicions de l’evolució del cànon 
del aigua, en un con-text d’increment progressius en els 
diferents sectors de consum, que incentivi l’estalvi i l’efi-
ciència i millori els mecanismes de tarifació social.

d) Destinar a inversions en el cicle de l’aigua la part cor-
responent del finançament procedent de l’administració 
general de l’Estat en compliment de la Disposició addici-
onal tercera del vigent Estatut de Catalunya, que faci re-
ferència a infraestructures hidràuliques i de sanejament.

3) Pel que fa a les instal·lacions i infraestructures adscri-
tes actualment a l’empresa Pública ATLL: 

a) Elaborar, en el termini de sis mesos, un inventari del 
patrimoni de l’empresa pública ATLL amb una auditoria 
externa i sota el control de la Sindicatura de Comptes.

b) Comptar amb la participació dels Ajuntaments dels 
municipis als quals donen servei i que varen participar 
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que ha de tenir lloc els propers dies 2 i 3 de novembre 
de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern sobre la sosteni-
bilitat del sistema sanitari?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
Tram. 300-00089/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 24817 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.10.2011

A la Mesa Del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-ri 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació se-
güent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 2 i 3 de novembre 
de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern en matèria d’ocu-
pació?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la política sa-
nitària
Tram. 300-00090/09

Presentació
Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya
Reg. 24822 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.10.2011

A la Mesa Del Parlament

Carme Capdevila i Palau, diputada del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb 
el que estableix l’article 138 del Reglament del Parla-
ment, presenta la interpel·lació següent al Govern per tal 
que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els 
propers dies 2 i 3 de novembre.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a les po-
lítiques sanitàries?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya aprova els informes de fisca-
lització 10/2011, referent a Sistema d’Emergències Mè-
diques, SA, corresponent al període del 2007 al 2009 i 
19/2011, referent al compliment del retiment dels comptes 
de les entitats de l’àmbit sanitari públic, i insta el Govern 
a seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2011

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

3.20. INTERPEL·LACIONS

Interpel·lació al Govern sobre les caixes 
d’estalvis
Tram. 300-00087/09

Presentació
Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 24815 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.10.2011

A la Mesa Del Parlament

Laia Ortiz Castellví, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació se-
güent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple 
que ha de tenir lloc els propers dies 2 i 3 de novembre 
de 2011.

– Sobre la política del Govern en relació a les caixes 
d’estalvis.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

Laia Ortiz Castellví
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Interpel·lació al Govern sobre la sostenibili-
tat del sistema sanitari
Tram. 300-00088/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 24816 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.10.2011

A la Mesa Del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamenta-ri 
Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 138 del 
Reglament del Parlament, presenta la interpel·lació se-
güent al Govern per tal que sigui substanciada en el Ple 
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Interpel·lació al Govern sobre les mesures 
previstes perquè l’Administració sigui efici-
ent i viable
Tram. 300-00093/09

Presentació
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Reg. 24833 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.10.2011

A la Mesa Del Parlamento

Albert Rivera Díaz, portavoz del Subgrupo Parlamen-
tario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido en 
el articulo 138 del Reglamento de la Cámara, presenta la 
siguiente interpelación para que sea substanciada en la 
próxima sesión del Pleno.

Interesa saber a este diputado y a su Subgrupo Parla-
mentario: 

–¿Qué medidas tiene previsto adoptar el Govern para 
que los ciudadanos dispongan de una administración efi-
ciente y viable que esté a su servicio?

Palau del Parlament, 28 de octubre de 2011

Albert Rivera Díaz 
Portavoz SP C’s

Interpel·lació al Govern sobre la política uni-
versitària
Tram. 300-00091/09

Presentació
Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya
Reg. 24826 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.10.2011

A la Mesa Del Parlament

Pedro Chumillas Zurilla, diputat del Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya al Parlament, d’acord 
amb el que disposa l’article 138 del Reglament de la 
Cambra, presenta la següent interpel·lació al Govern per 
tal que sigui substanciada en el ple que s’ha de celebrar 
els propers dies 2 i 3 de novembre d’enguany:

– Quin és el capteniment del Govern de la Generalitat 
pel que fa a l’àmbit de la política universitària a Cata-
lunya?

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011

Pedro Chumillas Zurilla
Diputat del GP del PPC

Interpel·lació al Govern sobre les inversions 
del Govern de l’Estat en infraestructures
Tram. 300-00092/09

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 24831 / Admissió a tràmit: Presidència 
del Parlament, 28.10.2011

A la Mesa Del Parlament

Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, d’acord amb el que estableix l’arti-
cle 138 del Reglament del Parlament, presenta la interpel-
lació següent al Govern per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 2 i 3 de 
novembre de 2011.

– Quin és el capteniment del Govern en relació a les in-
versions de l’Estat a Catalunya en matèria d’infraestruc-
tures?

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

Jordi Turull i Negre
Portaveu del GP de CiU
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4.50. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS 
I DE MOCIONS

4.50.01. COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 20/IX, 
sobre l’agilitació de les tramitacions i l’execu-
ció del projecte de desdoblament de la carre-
tera C-55, entre Castellbell i el Vilar i Manresa
Tram. 290-00013/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 22039 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00013/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 20/IX, 
sobre l’agilitació de les tramitacions i l’execució del pro-
jecte de desdoblament de la carretera C-55, entre Castell-
bell i el Vilar i Manresa.

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 20/IX, sobre l’agilitació de 
les tramitacions i l’execució del projecte de desdobla-
ment de la carretera C-55, entre Castellbell i el Vilar i 
Manresa (núm. tram. 290-00013/09), us informo del se-
güent: 

S’ha iniciat la redacció dels projectes següents: 

– Millora general. Desdoblament de la carretera C-55, 
del PK 18+500 al 21+500. Tram: Castellbell i el Vilar - 
Sant Vicenç de Castellet.

– Millora general. Desdoblament de la carretera C-55, 
del PK 21+500 al 24+700. Tram: Sant Vicenç de Caste-
llet - Manresa.

– Millora general. Desdoblament de la carretera C-55, 
del PK 24+700 al 27+600. Tram: Manresa.

– Millora general. Desdoblament de la carretera C-55. 
Nou vial de connexió a la carretera C-25 (Eix Trans-
versal), del PK 1+00 de la C-16 al 138+000 de la C-25. 
Tram: Sant Fruitós de Bages.

També, està en fase avançada de redacció el projecte de 
desdoblament i construcció de barrera de seguretat a la 
Ronda de Manresa entre el nus de sant pau i el nus del 
Guix.

D’altra banda, el Grup de Treball sobre la gestió del sis-
tema d’autopistes i dels peatges com a elements regula-
dors de la mobilitat (Resolució del Parlament de Catalu-
nya 83/IX) es va constituir el passat 26 de setembre.

Dins del marc dels seus treballs haurà d’analitzar els ob-
jectius continguts en la pròpia Resolució, així com qual-

4. INFORMACIÓ

4.45. COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS 
DEL PARLAMENT

4.45.05. COMISSIONS LEGISLATIVES

Composició de la Comissió d’Afers Institu-
cionals
Tram. 410-00001/09

Substitució temporal de membres
Reg. 22111 / Coneixement: Mesa de la 
Comissió d’Afers Institucionals, 21.10.2011

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialista, comunica la substitució del diputat Joan Fer-
ran i Serafini, pel diputat Ernest Maragall i Mira com a 
membre de la Comissió d’Afers Institucionals als efectes 
exclusius de la tramitació del procediment legislatiu del 
Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual (tram. 200-00012/09).

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2011 

Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

4.45.30. DISTRIBUCIÓ DE REPRESENTANTS 
EN ELS ÒRGANS

Atribució de la presidència de la Comissió 
d’Estudi de la Seguretat Viària
Tram. 408-00006/09

Acord
Mesa del Parlament, 25.10.2011

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 d’octu-
bre de 2011, d’acord amb la Junta de Portaveus i d’acord 
amb l’article 41.2 del Reglament, ha acordat que la pre-
sidència de la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària 
correspon al Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. 

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2011

Jordi Cornet i Serra Núria de Gispert i Català
El secretari primer La presidenta del Parlament
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Control del compliment de la Resolució 38/IX, 
sobre l’establiment de mesures per a solucio nar 
els problemes ocasionats per residents del cen-
tre de menors La Ribera, de Mataró (Maresme)
Tram. 290-00031/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 22173 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00031/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 38/IX, 
sobre l’establiment de mesures per a solucionar els pro-
blemes ocasionats per residents del centre de menors La 
Ribera, de Mataró (Maresme).

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 38/IX, sobre l’establiment de 
mesures al centre de La Ribera, de Mataró (Maresme) 
(núm. tram. 290-00031/09) us informo que: 

Per tal de complir aquest mandat del Parlament, el Depar-
tament de Benestar Social i Família, des de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència ha comen-
çat a implementar un seguit de mesures que finalitzaran 
amb la reconversió complerta del centre d’acollida abans 
del 31.12.2011 en un Centre Residencial d’Acció Educativa 
(CRAE) mixt, vertical, de 24 places. Mesures que consis-
teixen en la reducció del nombre d’usuaris, s’ha passat de 
36 infants a 10 mentre es duen a terme totes les gestions, 
tràmits i obres per adaptar l’espai a la normativa del Re-
gistre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES).

Es manté informats als responsables de l’Ajuntament de 
Mataró, així com als representants veïnals en reunions 
conjuntes entre la DGAIA, l’Ajuntament i els veïns.

Barcelona, 14 d’octubre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Control del compliment de la Resolució 39/IX, 
sobre el compliment de la Llei de l’Estat 
39/2006, relativa a la dependència
Tram. 290-00032/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 22174 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00032/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 39/IX, so-
bre el compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa 
a la dependència.

sevol altre qüestió que pogués aprovar el Parlament de 
Catalunya.

Barcelona, 17 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 24/IX, 
sobre l’establiment del servei de trens Avant 
entre Lleida i Saragossa, l’increment de ser-
veis de trens d’alta velocitat que tenen para-
da a Lleida i la creació de títols de transport 
multiviatge per als usuaris dels trens AVE i 
Avant
Tram. 290-00017/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 22107 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00017/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 24/IX, so-
bre l’establiment del servei de trens Avant entre Lleida i 
Saragossa, l’increment de serveis de trens d’alta velocitat 
que tenen parada a Lleida i la creació de títols de trans-
port multiviatge per als usuaris dels trens AVE i Avant.

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 24/IX, sobre l’establiment del 
servei de trens Avant entre Lleida i Saragossa, l’incre-
ment de serveis de trens d’alta velocitat que tenen para-
da a Lleida i la creació de títols de transport multiviatge 
per als usuaris dels trens AVE i Avant (núm. tram. 290-
00017/09), us informo del següent: 

En data 13 d’octubre, el director general de Transports 
i Mobilitat s’ha adreçat per escrit a la Direcció General 
de Transports Terrestres del Ministeri de Foment, ad-
ministració titular dels serveis Avant, per tal d’instar la 
implantació de les millores acordades per la Comissió 
de Territori i Sostenibilitat del Parlament de Catalunya.

Barcelona, 18 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 47/IX, 
sobre la millora de la mobilitat al Maresme
Tram. 290-00040/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 22308 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00040/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 47/IX, so-
bre la millora de la mobilitat al Maresme.

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 47/IX, sobre la millora de la 
mobilitat al Maresme (núm. tram. 290-00040/09), us in-
formo del següent: 

El secretari de Territori i Mobilitat s’ha adreçat al pre-
sident del Consell Comarcal del Maresme per tal que 
procedeixi a la designació dels membres del Consell Co-
marcal que han de formar part de la mesa de negociació 
per tal de convocar una primera sessió de treball amb la 
màxima celeritat.

Amb aquesta mesa es donarà continuïtat a l’acord signat 
l’abril de 2010 entre el llavors Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal Ma-
resme.

Barcelona, 19 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 48/IX, 
sobre l’aplicació de descomptes als peatges 
de l’autopista C-32 per a vehicles amb baixa 
emissió de diòxid de carboni
Tram. 290-00041/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 22040 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00041/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 48/IX, 
sobre l’aplicació de descomptes als peatges de l’autopis-
ta C-32 per a vehicles amb baixa emissió de diòxid de 
carboni.

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 48/IX, sobre l’aplicació de 

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 39/IX, sobre el compliment 
de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència 
(núm. tram. 290-00032/09), us informo que: 

Pel que fa al punt al punt 1, reclamar novament a l’Estat 
que compleixi les seves obligacions relatives al finança-
ment de la llei de l’Estat 39/2006, de 14 de desembre de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència, d’acord amb les sol·licituds 
presentades i la valoració de situacions de dependència 
de les persones. Cal destacar que tant jo mateix com la 
directora general de l’ICASS hem mantingut i mantenim 
reunions periòdiques amb la ministra de Sanitat, Políti-
ques Socials i Igualtat, per tal de reclamar els pagaments 
efectius del cost de la llei de la dependència (segons l’ar-
ticle 32 de la LAPAD: «la aportación de la Comunidad 
Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la 
Administración General del Estado») així com el posici-
onament respecte els casos d’èxitus durant la tramitació 
de l’expedient de dependència, els quals l’Estat es nega 
a abonar.

En aquest sentit, durant el darrer debat de política gene-
ral es va aprovar una proposta de resolució amb el suport 
dels grups parlamentaris que instava a: reclamar al Go-
vern de l’Estat els recursos econòmics necessaris de la 
Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en si-
tuació de dependència, tenint en compte els costos dels 
serveis a Catalunya i augmentant l’aportació econòmica 
de l’Estat a Catalunya, com a mínim fins al 50% del cost 
total, tal com estableix la Llei.

En relació al punt 2, complir els terminis establerts per la 
llei de l’estat 39/2006 pel que fa a les prestacions de de-
pendència de grau 1 nivell 2, en el període 2011-2012. Ja 
des dels primers mesos de legislatura el Departament de 
Benestar Social i Família ha dut a terme una reordena-
ció en el sistema de gestió de la dependència, prioritzant 
la resolució d’expedients anteriors que restaven fora de 
termini i dels graus de gran dependència i dependència 
severa i posant-se al dia en la valoració dels expedients 
pendents. Actualment ens trobem a un 95,5% de resolu-
ció de les valoracions totals i s’estan acomplint els termi-
nis. Pel que fa als PIA (programes individuals d’atenció) 
ens trobem en un 82% de resolució i estem treballant un 
pla de xoc per donar suport als ajuntaments (ens compe-
tents en l’elaboració dels PIA) per facilitar la resolució 
amb major celeritat.

Estem acomplint els terminis que marca la Llei, atès que 
a 1 de juliol s’ha procedit a l’elaboració dels PIA de grau 1 
nivell 2.

Barcelona, 14 d’octubre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família
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Control del compliment de la Resolució 52/IX, 
sobre el millorament de les comunicacions 
ferroviàries entre Barcelona i Vilafranca del 
Penedès (Alt Penedès)
Tram. 290-00045/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 22000 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00045/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 52/IX, 
sobre el millorament de les comunicacions ferroviàries 
entre Barcelona i Vilafranca 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 52/IX, sobre el millora-
ment de les comunicacions ferroviàries entre Barcelona 
i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) (núm. tram. 290-
00045/09), us informo del següent: 

El perllongament de la línia R8 (Martorell-Granollers) 
fins a Vilafranca pot suposar un guany important d’ac-
cessibilitat en les relacions transversals entre les comar-
ques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i les dues comar-
ques vallesanes.

Recentment, la Direcció Tècnica de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità ha dut a terme un estudi de modelitza-
ció numèrica per objectivar l’impacte de l’extensió dels 
serveis de la línia R8 a Vilafranca del Penedès. D’acord 
amb els resultats de l’estudi, si s’augmentés la freqüència 
de la línia a dos serveis per hora i aquesta assolís la capi-
tal de l’Alt Penedès, es captarien 1.000 nous viatges per 
sentit i dia que s’afegirien als 3.000 viatges que integren 
la demanda prevista per a un dia feiner tipus durant el 
primer any de funcionament de la línia R8.

Per tant, el Govern de la Generalitat situa l’increment de 
l’oferta de la línia R8 i el seu perllongament fins a Vi-
lafranca entre les seves previsions de millora del servei 
ferroviari de rodalia de Barcelona. La seva implantació 
resta condicionada a les actuacions d’infraestructura 
previstes a la xarxa i a la disponibilitat de recursos mate-
rials i econòmics per a finançar-la.

Aquest Departament de Territori i Sostenibilitat sol·licitarà 
a la Secretaria d’Estat de Planificació i Infraestructures la 
inclusió d’actuacions d’ampliació de la capacitat en tots els 
corredors ferroviaris d’accés a Barcelona on sigui possible 
en el nou Pla d’infraestructures per als serveis regionals 
que s’està començant a redactar.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

descomptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehi-
cles amb baixa emissió de diòxid de carboni (núm. tram. 
290-00041/09), us informo del següent: 

D’acord amb el que es preveu en el Decret 154/2010, de 
2 de novembre, INVICAT (Infraestructures Viàries de 
Catalunya) està duent a terme els treballs previs per a la 
implantació dels sistemes tecnològics i de control neces-
saris per a la verificació de l’acompliment dels requisits 
definidors de la modalitat de descompte per a vehicles 
amb emissió baixa de CO2. La previsió de la seva apli-
cació serà al llarg del 1r semestre de 2012 i pels usuaris 
en els quals concorrin els requisits legalment previstos.

Barcelona, 17 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 49/IX, 
sobre l’aplicació de descomptes als peatges 
de l’autopista C-32 per a vehicles amb alta 
ocupació
Tram. 290-00042/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 22041 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00042/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 49/IX, so-
bre l’aplicació de descomptes als peatges de l’autopista 
C-32 per a vehicles amb alta ocupació.

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 49/IX, sobre l’aplicació de 
descomptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehicles 
amb alta ocupació (núm. tram. 290-00042/09), us infor-
mo del següent: 

D’acord amb el que es preveu en el Decret 154/2010, de 
2 de novembre, INVICAT (Infraestructures Viàries de 
Catalunya) està duent a terme els treballs previs per a la 
implantació dels sistemes tecnològics i de control neces-
saris per a la verificació de l’acompliment dels requisits 
definidors d’aquesta modalitat de descompte per a vehi-
cles amb ocupació alta (3 o més persones ocupants). La 
previsió de la seva aplicació serà al llarg del 1r semestre 
de 2012 i pels usuaris en els quals concorrin els requisits 
legalment previstos.

Barcelona, 17 d’octubre de 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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del Llibre V de la LOPJ per a reconèixer una capacitat 
normativa més gran, així com executiva i de gestió, de 
les comunitats autònomes respecte dels secretaris judici-
als destinats en el seu territori.

En segon lloc, en la reunió del dia 24 de febrer de 2011, 
el ministre va anunciar que es treballa també en la mo-
dificació de la LOPJ per tal de donar cabuda als Consells 
de Justícia. Això suposaria fer efectives les previsions 
dels articles 97 a 100 de l’EAC, en els termes establerts 
a la sentència núm. 31/2010, de 28 de juny, del Tribunal 
Constitucional, i redefinir les funcions actuals de la Sala 
de Govern del TSJC.

El mes de gener de 2011, la consellera de Justícia ja es 
va posar en contacte amb el Gabinet Jurídic de la Gene-
ralitat, i el juny passat ho va fer amb l’Institut d’Estudis 
Autonòmics, per plantejar conjuntament els termes de la 
negociació amb el Ministeri de Justícia per a la futura 
creació del Consell de Justícia de Catalunya.

El 6 d’octubre va tenir lloc una reunió a la seu del Depar-
tament de Justícia, convocada per la consellera de Justí-
cia, amb la directora del Gabinet Jurídic i el director de 
l’Institut d’Estudis Autonòmics, amb l’assistència de la 
secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia i 
el director general de Modernització de l’Administració 
de Justícia, per tal d’abordar la modificació projectada 
de la LOPJ i regular els consells de justícia.

En tercer lloc, el Departament de Justícia ha fet el segui-
ment de la tramitació, al Congrés dels Diputats i al Senat, 
del Projecte de llei del Registre civil, que ha culminat 
amb la Llei 20/2011, de 21 de juliol, publicada oficialment 
al BOE el 22 de juliol; Llei que suposarà fer efectives les 
competències executives en matèria de Registre Civil que 
l’article 143.7 de l’EAC atribueix a la Generalitat. El nou 
text legal permetrà que la Generalitat pugui crear les se-
ves pròpies oficines generals del Registre civil; designar 
els encarregats del Registre Civil; fixar la ubicació de les 
esmentades oficines i dotar-les de personal mitjançant la 
relació de llocs de treball de la Generalitat; i convocar i 
resoldre els concursos per proveir les places d’encarregat 
del Registre Civil. Els ciutadans, a més, podran presentar 
la sol·licitud i la documentació necessària per a les actua-
cions del Registre Civil als jutjats de pau.

En quart lloc, en matèria de mitjans materials al servei de 
l’Administració de justícia (art. 104 de l’EAC), el Departa-
ment de Justícia està treballant en l’actualització dels acords 
de traspassos a negociar amb l’Administració de l’Estat, per 
a la qual cosa es treballa conjuntament amb el Departament 
de Governació i Relacions Institucionals i amb la Delegació 
del Govern a Madrid, per tractar aspectes com la reclama-
ció al Ministeri de Justícia de les quantitats procedents dels 
rendiments dels comptes de dipòsits i consignacions judi-
cials que es generen a favor seu; el traspàs de les funcions 
i serveis i dels mitjans del Departament de Barcelona de 
l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses o el 
traspàs de l’edifici del Registre Civil únic de Barcelona.

A la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, 
que va tenir lloc el dia 19 de juliol de 2011, es va acordar 
obrir noves ponències tècniques per a l’estudi i negoci-
ació de nous acords de traspàs derivats de l’EAC, con-
cretament, de l’edifici del Registre Civil i de l’Institut de 
Toxicologia.

Control del compliment de la Resolució 53/IX, 
sobre la modificació de les normes estatals 
necessàries per a fer efectives les disposi-
cions de l’Estatut en matèria de justícia
Tram. 290-00046/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 23097 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00046/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 53/IX, so-
bre la modificació de les normes estatals necessàries per 
a fer efectives les disposicions de l’Estatut en matèria de 
justícia.

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 53/IX, sobre la modificació 
de les normes estatals necessàries per a fer efectives les 
disposicions de l’Estatut en matèria de justícia (núm. 
tram. 290-00046/09), us informo del següent: 

El Departament de Justícia, per fer efectives les dispo-
sicions de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) en 
matèria de justícia, ha iniciat els següents treballs: 

En primer lloc, i per tal d’assolir el traspàs complet dels 
mitjans personals al servei de l’Administració de justí-
cia i fer així plenes les competències normativa, execu-
tiva i de gestió que l’article 103 de l’Estatut d’autonomia 
(EAC) atribueix a la Generalitat, s’ha elaborat, en forma 
d’esmenes a l’articulat de la Llei orgànica del poder judi-
cial, una proposta de modificació del Llibre VI que és el 
que es refereix al personal dels cossos de funcionaris al 
servei de l’Administració de justícia. En aquesta propos-
ta de modificació de la Llei orgànica del poder judicial 
(LOPJ) hi han participat totes les comunitats autònomes 
amb competències en matèria de justícia, i els treballs 
han estat coordinats pel director general de Justícia del 
Govern de Cantàbria. El maig de 2011, la proposta va 
ser traslladada pel conseller de Presidència i Justícia de 
Cantàbria al ministre de Justícia.

A la reunió de la Conferència Sectorial en matèria d’Ad-
ministració de Justícia, que va tenir lloc a Madrid el 26 de 
gener de 2011, la consellera de Justícia ja va tenir l’opor-
tunitat d’entrevistar-se amb el ministre. En l’esmentada 
reunió, els representants de les comunitats autònomes 
van demanar al ministre la culminació dels traspassos 
dels mitjans personals. El 24 de febrer, la consellera es va 
reunir novament amb el ministre de Justícia, el qual es va 
comprometre a rebre la proposta conjunta de modificació 
de la LOPJ i a elaborar el corresponent avantprojecte de 
llei per a la seva posterior tramitació parlamentària.

Per a completar el traspàs dels mitjans personals al servei 
de l’Administració de justícia, i fomentar l’estabilitat de 
la plantilla judicial a Catalunya, el Departament també 
té previst treballar en una modificació de la LOPJ per tal 
d’assolir la gestió del cos de secretaris judicials. La pro-
posta conjunta d’esmenes preparada per les comunitats 
autònomes inclou la modificació de diversos preceptes 



31 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 171

4.50.01. INFORMACIó 53

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 54/IX, sobre la dotació 
d’equips multidisciplinaris als centres educatius i als 
equips de medi obert (núm. tram. 290-00047/09), us in-
formo del següent: 

És intenció del Govern de la Generalitat de Catalunya 
continuar consolidant la dotació dels equips multidisci-
plinaris dels centres educatius i dels equips de medi obert 
per tal que el nivell d’exigència de l’execució de les mesu-
res penals de menors compleixi amb la finalitat garantista 
que té el sistema de justícia juvenil; continuar desenvolu-
pant i aprofundint un model que es configura amb vo-
luntat educativa, pròxim a l’entorn familiar i social dels 
joves atesos i amb l’objectiu fonamental de promoure la 
seva reinserció social i la prevenció de la reincidència.

Amb aquesta finalitat, el Departament de Justícia fa un 
seguiment permanent de l’evolució de les dades de les 
mesures comunicades pels jutges de menors als diferents 
equips de medi obert i centres a fi de detectar les neces-
sitats de dotacions que puguin existir i, si escau, adoptar 
les mesures adients, dins de les disponibilitats pressu-
postàries, per dotar els equips que ho necessitin.

Les dades de les mesures executades i dels menors i 
joves atesos pels equips de medi obert i pels equips de 
centres, durant el període d’1 de gener de 2011 a 1 de 
setembre de 2011, comparades amb les dades del mateix 
període de l’any 2010, ens indiquen que no hi ha hagut 
cap increment i que les dades es mantenen estables, amb 
una lleugera tendència descendent. En el període indicat 
de 2010 es van executar 735 mesures d’internament sobre 
539 joves diferents i 3.286 mesures de medi obert sobre 
2.586 joves diferents, mentre que en el mateix període 
de 2011 s’han executat 735 mesures d’internament sobre 
495 joves diferents i 3.231 mesures de medi obert sobre 
2.540 joves diferents.

Som, per tant, davant d’unes dades estables que perme-
ten mantenir els equips multidisciplinaris dels centres i 
dels equips de medi obert amb les dotacions de què dis-
posen actualment, tot garantint una prestació del servei 
adequada a les càrregues de treball existents i amb la 
qualitat, garanties i nivell d’exigència requerits pel siste-
ma de justícia juvenil.

Barcelona, 21 d’octubre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

En cinquè lloc, s’estudia la modificació de la LOPJ i d’al-
tres lleis processals, com la Llei d’enjudiciament civil, 
per tal de fer efectius els drets lingüístics dels ciutadans 
de Catalunya davant l’Administració de justícia. Fruit dels 
esforços esmerçats pel Departament de Justícia, amb mo-
tiu de la tramitació parlamentària del projecte de Llei del 
Registre Civil (actual Llei 20/2011, de 21 de juliol), i quan 
aquest es trobava al Senat, es va presentar una esmena de 
modificació de l’apartat 4 de l’article 142 de la LEC, per tal 
de reconèixer la validesa i eficàcia de les actuacions judi-
cials realitzades i els documents presentats en l’idioma ofi-
cial d’una comunitat autònoma, per tal de fer efectiu el dret 
dels ciutadans a adreçar-se als òrgans amb jurisdicció en 
tot l’Estat en la seva llengua, proveint els mitjans per a la 
seva traducció, i evitar que la presentació d’escrits en llen-
gües oficials diferents del castellà pugui suposar la seva no 
admissió o dilació dels procediments per aquest fet.

En setè lloc, la voluntat del Departament de Justícia és 
elaborar una proposta de modificació de la LOPJ i d’al-
tres lleis processals, per tal d’incrementar les competèn-
cies del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal 
com preveu l’article 95 de l’EAC, i fer d’aquest la verita-
ble última instància jurisdiccional a Catalunya.

Finalment, en matèria de demarcació i planta judicial, el 
Departament esmerçarà esforços per tal de modificar la 
LOPJ i fer possible que la Generalitat assumeixi plena-
ment les competències que li reconeix l’EAC (art. 107), 
de proposar al Govern de l’Estat la determinació i la re-
visió de la demarcació i la planta judicials a Catalunya. 
La reforma esmentada ha de recaure en l’article 35 de la 
LOPJ, en el sentit d’incloure la proposta vinculant de la 
comunitat autònoma.

Pel que fa al compliment del punt b) de la Resolució, s’ad-
junta la documentació.

Barcelona, 21 d’octubre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Control del compliment de la Resolució 54/IX, 
sobre la dotació d’equips multidisciplinaris als 
centres educatius i als equips de medi obert
Tram. 290-00047/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 23098 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00047/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 54/IX, 
sobre la dotació d’equips multidisciplinaris als centres 
educatius i als equips de medi obert.
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Control del compliment de la Resolució 57/IX, 
sobre l’increment del nombre de metges fo-
renses i sobre llur formació
Tram. 290-00050/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 23096 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00050/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 57/IX, so-
bre l’increment del nombre de metges forenses i sobre 
llur formació.

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 57/IX, sobre l’increment del 
nombre de metges forenses i sobre llur formació (núm. 
tram. 290-00050/09), us informo del següent: 

Des de la posada en marxa de l’Institut de Medicina Le-
gal de Catalunya (IMLC), el 3 de juny de 2002, la plan-
tilla de metges forenses ha experimentat un increment 
notable i actualment disposa de 184 efectius, xifra que 
representa un augment del 43,75 % respecte de la corres-
ponent a l’any 2002, en la mesura que les previsions de 
l’IMLC ho han fet necessari.

Des del Departament de Justícia se segueix fomentant el 
programa de capacitació en psiquiatria forense, adreçat 
al personal funcionari del cos de metges forenses des-
tinat a l’IMLC. El programa de psiquiatria forense es 
concreta en dos cursos i actualment s’està pendent de les 
disponibilitats pressupostàries per a desenvolupar-ne la 
segona edició.

El programa d’activitats formatives per al col·lectiu de 
metges forenses del Departament de Justícia per a l’any 
2011 és el resultat de la col·laboració entre el Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) i 
l’IMLC. Així mateix, el CEJFE organitza la formació 
dels metges forenses de Catalunya des de l’any 2001. La 
mitjana d’activitats formatives anuals dels últims anys 
és de 10. Aquest any 2011, addicionalment, s’organitzen 
les Jornades Nacionals de Medicina Forense, que tindran 
lloc el mes de novembre. Malgrat les restriccions econò-
miques, la previsió per a l’any 2012 és el manteniment 
d’aquest nivell d’activitat formativa, amb la voluntat de 
poder-se incrementar si les línies pressupostàries ho per-
meten, tenint en compte les previsions de necessitats de 
l’IMLC i atès que el programa de formació adreçat als 
metges forenses de Catalunya és fruit del recull de les 
necessitats formatives manifestades pel mateix col·lectiu.

Barcelona, 21 d’octubre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

Control del compliment de la Resolució 55/IX, 
sobre el compliment de la Resolució 371/VIII, 
sobre la reforma dels preceptes sobre la pro-
pietat horitzontal del llibre cinquè del Codi ci-
vil de Catalunya
Tram. 290-00048/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 23095 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00048/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 55/IX, 
sobre el compliment de la Resolució 371/VIII, sobre la 
reforma dels preceptes sobre la propietat horitzontal del 
llibre cinquè del Codi civil de Catalunya.

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 55/IX, sobre el compliment 
de la Resolució 371/VIII, sobre la reforma dels preceptes 
sobre la propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi 
civil de Catalunya (núm. tram. 290-00048/09), us infor-
mo del següent: 

En el mes de juliol de 2011 es va constituir el grup de 
treball de drets reals en el si de l’Observatori de Dret 
Privat de Catalunya, òrgan del Departament de Justícia 
encarregat dels treballs d’elaboració i revisió dels textos 
prelegislatius de desenvolupament del dret civil, al qual 
se li va fer l’encàrrec, entre d’altres, de dur a terme la 
revisió del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, on 
es troba regulada la propietat horitzontal.

El compliment de la Resolució 55/IX és la tasca que té 
encarregada de forma prioritària el grup de treball de 
drets reals, el qual ja ha iniciat la seva feina per comen-
çar a recollir les inquietuds de tots els col·lectius impli-
cats i plasmar en el text de la reforma el major nombre 
possible de temes que han creat qüestions de debat a 
l’hora de la seva aplicació pràctica per part dels opera-
dors jurídics. El mandat que ha rebut el grup de drets 
reals és que, en la mesura de les seves possibilitats, i per 
tal de donar compliment al mandat d’aquest Parlament, 
tingui enllestida la seva proposta de modificació del lli-
bre cinquè del Codi civil de Catalunya, referent a la pro-
pietat horitzontal, al més aviat possible, per tal que, una 
vegada acomplerts els tràmits necessaris, sigui aprovada 
pel Govern i presentada al Parlament durant el primer 
trimestre de l’any 2012.

Barcelona, 21 d’octubre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia
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tot indica que tindrà un efecte positiu en la càrrega de 
treball dels jutjats socials a Tarragona.

Barcelona, 21 d’octubre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia

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

Control del compliment de la Resolució 62/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
25/2010, relatiu al consorci del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya, corresponent al 2008
Tram. 290-00054/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 22708 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Ferran Mascarell i Canalda, conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe 
de compliment de la Resolució 62/IX (núm. de trami-
tació 290-00054/09, per al qual s’aprova l’Informe de 
fiscalització 25/2010, relatiu al consorci del Museu Naci-
onal d’Art de Catalunya, corresponent al 2008, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes.

Barcelona, 20 d’octubre de 2011

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Cultura (reg. 
22708).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
07.12.2011, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 25.10.2011.

Control del compliment de la Resolució 58/IX, 
sobre la descongestió dels jutjats socials a Tar-
ragona
Tram. 290-00051/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 23094 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00051/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 58/IX, so-
bre la descongestió dels jutjats socials a Tarragona.

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 58/IX, sobre la descon-
gestió dels jutjats socials a Tarragona (núm. tram. 290-
00051/09), us informo del següent: 

Per a poder valorar la situació actual dels jutjats soci-
als de Tarragona, s’ha dut a terme un estudi comparatiu 
de l’activitat del primer semestre dels anys 2010 i 2011; 
també s’ha tingut en compte la dels partits judicials de 
Girona i Lleida, d’acord amb les dades d’estadística ju-
dicial que recull i publica el Consell General del Poder 
Judicial. Les dades es presenten a l’annex d’aquest docu-
ment i de l’anàlisi s’observa que els jutjats socials de Tar-
ragona, al primer semestre de 2011, han reduït l’ingrés 
d’assumptes en un 5,7% respecte al primer semestre de 
2010, i s’ha mantingut el nombre de resolucions i de pen-
dència. Aquestes dades confirmen el canvi de tendència 
iniciat en còmput anual al 2010, on el volum d’assumptes 
ingressats es va reduir en un 6,7%.

L’entrada en funcionament del Jutjat Social núm. 3 de 
Tarragona va alleugerir la càrrega mitjana de treball per 
òrgan. Al 2010, la mitjana d’assumptes ingressats per òr-
gan a Tarragona és inferior a la de Girona, que compta 
amb una plantilla orgànica inferior. Mitjançant l’Acord 
d’11 de juliol de 2011 de la Comissió Permanent del 
CGPJ, es va adscriure una jutgessa substituta per reforçar 
els jutjats socials número 1, 2 i 3 de Tarragona. Aquesta 
mesura va modificar l’Acord de 23 de maig de 2011 amb 
el qual s’havia aprovat la constitució d’un jutjat social bis 
a Tarragona.

En relació amb la resolució, els òrgans judicials de Tar-
ragona tenen una taxa similar a la de Lleida, però inferi-
or a la de Girona, si bé cal destacar una pendència molt 
superior a la mitjana d’aquests òrgans de Catalunya.

L’execució registrada als jutjats socials a Tarragona s’ha 
vist incrementada a conseqüència de la crisi econòmica, 
que va comportar un augment d’assumptes ingressats, si 
bé la càrrega d’aquests òrgans és inferior a la dels jutjats 
socials a Girona i Lleida. Pel que fa a la situació de con-
gestió dels jutjats socials a Tarragona, l’increment d’as-
sumptes que van experimentar als anteriors anys va ser 
un fet conjuntural que s’ha reduït de forma significativa. 
Així, l’increment de la planta i la mesura adoptada pel 
CGPJ al mes de maig i prorrogada a l’actualitat, encara 
no permet fer una valoració completa de la millora, si bé 
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Continua vetllant i potenciant les actuacions als òrgans 
judicials per promoure i potenciar l’ús del català, mitjan-
çant els dinamitzadors lingüístics desplegats per tot el 
territori i que s’ocupen de detectar les necessitats de for-
mació en català, donar l’assessorament lingüístic al per-
sonal i fomentar-ne l’ús en les actuacions orals i escrites. 
Les actuacions en formació tenen per objectiu capacitar 
lingüísticament tot el personal judicial. En aquesta línia, 
el Departament de Justícia du a terme una intensa activi-
tat formativa en llengua catalana (A bàsic, A elemental, 
B, C i llenguatge jurídic), adreçada a dos col·lectius. Per 
una banda, el personal de l’Administració de justícia, que 
abasta els jutges i magistrats, els fiscals, els secretaris 
judicials i la resta de funcionaris judicials, i alumnes de 
l’Escola Judicial. En l’edició 2010-2011, hi ha hagut un 
total 964 persones inscrites. Per altra banda, els profes-
sionals de l’àmbit jurídic (advocats, procuradors, notaris 
i registradors), amb un total de 373 persones inscrites a 
cursos a distància i examinades en el mateix període. Per 
a l’edició 2011-2012 es preveu fer l’oferta de formació als 
dos col·lectius esmentats.

S’estan duent a terme tasques d’assessorament, traducció 
i correcció de documents per assistir lingüísticament el 
jutge, secretari, fiscal o funcionari judicial en l’exerci-
ci de la seva activitat professional, atendre les consultes 
dels funcionaris i dels jutges sobre dubtes lingüístics en 
la seva activitat professional; corregir documents (tant de 
tràmit com resolucions dels jutges) i proposar millores 
en la redacció d’estil als usuaris; fer traduccions al ca-
talà quan ho requereix l’òrgan judicial; estandarditzar, 
supervisar i traduir al català la col·lecció de models de 
documents introduïts en la nova plataforma e-justicia.
cat; i elaborar eines de referència per a la feina dels jut-
jats, com per exemple, el Manual de llenguatge judicial i 
tríptics, com el Vocabulari de dret penal, processal penal 
i penitenciari i el Vocabulari de dret civil.

S’està duent a terme l’elaboració d’una base de legislació 
en català (LexCat), localitzat a la pàgina web del Depar-
tament de Justícia, per posar a disposició de l’usuari, jut-
ges i operadors jurídics en general, la normativa més im-
portant d’àmbit estatal i traduïda al català. Per elaborar 
aquest recull de legislació en català es duen a terme les 
tasques següents: consolidar els textos legals, amb notes 
a peu d’article de les reformes que han tingut, i donar-los 
un format homogeni per publicar-los al web de l’Admi-
nistració de justícia; traduir els textos legislatius anteriors 
a 1998 (data de posada en funcionament del suplement 
del BOE en català) i incorporar-hi les reformes aparegu-
des en el BOE en català; mantenir aquest recull legislatiu 
constantment actualitzat; fer difusió de les noves refor-
mes i noves incorporacions de LexCat entre els jutges, 
secretaris, fiscals i la resta d’usuaris. Cal afegir que, a 
partir d’ara, aquest recull normatiu està integrat al Portal 
Jurídic d’EADOP, també localitzat a la pàgina web del 
Departament de Justícia, i es configura com una eina de 
consulta legislativa eficaç i accessible, tant pel professio-
nal i operador jurídic com per a qualsevol usuari.

Pel que fa a la publicació de lleis en català, en els darrers 
mesos s’han incorporat 9 textos legals a LexCat i al Por-
tal Jurídic, i s’han actualitzat 50 lleis. Amb això la base 
de dades legislativa LexCat compta amb un total de 108 
lleis de l’Estat actualitzades i en català.

Control del compliment de la Resolució 64/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 
30/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç 
i Indústria de Sabadell, corresponent al 2007
Tram. 290-00056/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 22280 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00056/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 64/IX, 
per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 30/2010, 
referent a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Sabadell, corresponent al 2007.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del 
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar 
compliment a la Resolució 64/IX, per la qual s’aprova 
l’Informe de fiscalització 30/2010, referent a la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, corresponent 
al 2007 (núm. tram. 290-00056/09), en annex, s’adjunta 
l’informe elaborat per la cap de l’Àrea de les cambres 
oficials de Comerç, Indústria i Navegació.

Barcelona, 13 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 146/IX, 
sobre l’ús de la llengua oficial pròpia a l’Admi-
nistració de justícia
Tram. 290-00136/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 23099 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00136/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 146/IX, 
sobre l’ús de la llengua oficial pròpia a l’Administració 
de justícia.

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 146/IX, sobre l’ús de la 
llengua oficial pròpia a l’Administració de justícia (núm. 
tram. 290-00136/09), us informo del següent: 

El Departament de Justícia està duent a terme les actua-
cions següents per promoure l’ús el català en els òrgans 
judicials: 
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objectius d’aquesta convenció europea. Així, l’article 9, 
punt 1, de la Carta estableix compromisos pels Estats 
signataris per garantir que es puguin presentar els escrits 
i a expressar-se les parts en qualsevol de les llengües re-
gionals o minoritàries, i a permetre que es puguin pre-
sentar els documents i les proves en llengües regionals 
o minoritàries, recorrent si cal a intèrprets o traductors, 
sense despesa addicional pels interessats, en els proce-
diments civils, penals o competents en matèria adminis-
trativa.

Enguany, el Departament de Justícia ja està realitzant 
actuacions en aplicació de la Carta Europea, donant 
compliment a l’article 9.3 Les parts es comprometen a 
posar a l’abast, en les llengües regionals o minoritàri-
es, els textos legislatius més importants.... Així, mitjan-
çant el recull de legislació Lexcat es posa a disposició 
de l’usuari la normativa més important d’àmbit estatal i 
traduïda al català.

Com a noves actuacions amb la finalitat de garantir el 
compliment dels objectius de la Carta Europea, i poten-
ciar l’ús del català en l’àmbit de l’Administració de la 
Justícia, destaquem les següents: 

– Promoure la difusió de la Carta Europea de les llen-
gües regionals i minoritàries entre els diferents opera-
dors jurídics en l’àmbit de l’Administració de la Justícia 
a Catalunya.

– Oferir cursos de llengua general i de llenguatge jurídic 
al personal al servei de l’Administració de justícia, als 
alumnes en pràctica de l’Escola Judicial i als col·lectius 
de professionals del món del dret (advocats, procuradors, 
registradors i notaris).

– Elaborar un manual de benvinguda de recursos lingü-
ístics per al personal nou a Catalunya (jutges, secretaris, 
fiscals o personal de l’Administració de justícia).

– En el marc de l’Observatori de la Justícia a Catalunya, 
impulsar el grup de treball sobre la llengua amb l’objec-
tiu, d’una banda, de difondre el Pacte per als usos de les 
llengües oficials en l’àmbit del dret i, d’altra banda, reco-
pilar un corpus de bones pràctiques, per a fer del català 
una llengua d’ús normalitzat en l’àmbit judicial i, per 
consegüent, per a garantir els drets lingüístics dels ciu-
tadans que es relacionen amb l’Administració de justícia.

– Amb l’objectiu de fomentar un bon ús del català a l’Ad-
ministració de justícia, elaborar uns butlletins d’apunts 
lingüístics, sobre aspectes especialment problemàtics, 
que es poden explicar d’una manera senzilla i amb un 
to informal per distribuir per correu electrònic entre el 
personal de l’Administració de justícia i professionals del 
dret, i publicar-los al web de l’Administració de justícia 
per tal que estiguin a l’abast de tothom.

– Impulsar la formació en llenguatge jurídic entre el per-
sonal de l’Administració de justícia i els professionals del 
món del dret. - Edició en paper de tres nous volums de 
lleis en català, dins la col·lecció Quaderns de Legislació. 
Concretament, està previst editar la Normativa del re-
gistre civil, la Llei orgànica del poder judicial i el Codi 
penal.

El proppassat mes de juliol va tenir lloc la presentació, 
als jutges i fiscals nous a Catalunya, de les eines lin-
güístiques i jurídiques en llengua catalana disponibles 
a la xarxa i el lliurament d’un pendrive amb recursos 
d’interès per aquest col·lectiu. El Departament de Justí-
cia, conscient del fet que un dels sectors de la justícia 
on menys s’havia incidit per promoure l’ús del català 
era el de l’advocacia, va signar, juntament amb la Se-
cretaria de Política Lingüística, un Acord amb el Con-
sell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, el 
29 de desembre de 2008. En el marc d’aquest Acord, les 
actuacions del Departament de Justícia han estat les se-
güents: oferir cursos de català i de llenguatge jurídic, un 
traductor automàtic de documents, el pla de qualitat lin-
güística adreçat a advocats, recursos lingüístics en línia 
i cursos d’oratòria. En el darrer període, s’han tornat a 
subscriure diversos convenis amb els col·lectius del món 
jurídic per aprofundir la col·laboració a fi d’impulsar el 
coneixement i ús del català en aquest àmbit. S’han signat 
els següents convenis amb les institucions col·legials de 
notaris, registradors i procuradors: 1. Addenda de modi-
ficació i aprovació del Pla de treball 2011 a l’Acord marc 
de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament de la Vicepre-
sidència i el Departament de Justícia, i el Consell de Col-
legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya per al 
foment de l’ús del català a l’Administració de justícia, de 
29 de juliol de 2011.

2. Addenda de modificació i aprovació del Pla de tre-
ball 2011 a l’Acord marc de col·laboració entre l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament de la Vicepresidència i el Departament de 
Justícia, i el Deganat Autonòmic dels Registradors de la 
Propietat, Mercantils, i de Béns Mobles de Catalunya 
per al foment de l’ús del català als registres, de 26 de 
juliol de 2011.

3. Acord marc de col·laboració entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de 
Cultura i el Departament de Justícia, i el Col·legi de No-
taris de Catalunya i Pla de treball per a 2011.

Aquests acords donen cobertura a les actuacions de for-
mació i difusió de l’ús del català que fa el Departament 
de Justícia.

En un altre ordre d’actuacions, en el marc de l’Observa-
tori Català de la Justícia es va constituir, l’any 2010, un 
Grup de Treball sobre les llengües a Catalunya en l’àmbit 
de l’Administració de Justícia, en el qual hi ha represen-
tants de les principals institucions i operadors de l’àmbit 
jurídic i judicial. Des del darrer plenari de l’Observatori, 
celebrat el 13 de desembre de 2010, la primera de les 
reunions del grup de treball ha tingut lloc el 6 d’octu-
bre de 2011. L’objectiu del grup de treball, d’una banda, 
és difondre el Pacte per als usos de les llengües oficials 
en l’àmbit del dret i, d’altra banda, recopilar un corpus 
de bones pràctiques per fer del català una llengua d’ús 
normalitzat a l’àmbit judicial i, per consegüent, garantir 
els drets lingüístics dels ciutadans que es relacionen amb 
l’Administració de justícia.

Finalment, en relació a la Carta Europea de les llengües 
regionals o minoritàries, el Departament de Justícia 
també està desenvolupant actuacions per aconseguir els 

Fascicle segon
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– Incorporació dels textos normatius següents a LexCat: 

Textos normatius en què s’està treballant actualment Feina que s’hi fa Termini previsible

Llei 7/1998, de 13 d’abril, que regula les condicions generals 
de la contractació

Consolidació Octubre 2011

Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l’ús de les tecnologies 
de la informació i la comunicació a l’Administració de justícia

Format Octubre 2010

Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil Format Octubre 2010

Llei 2/1995, de 21 de gener, sobre protecció civil Format Octubre 2011

Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum Format Octubre 2012

Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i es modifica 
el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 
304/2004, de 20 de febrer

Consolidació Novembre 2011

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic

Consolidació Novembre 2011

Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil Format Novembre 2011

Reial decret 1270/1997, de 24 de juliol, pel qual es regula l’Oficina 
Espanyola de Patents i Marques

Traducció i consolidació Desembre 2011

Codi de comerç Traducció i consolidació Desembre 2011

Reial decret 1373/2003, de 7 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel 
de drets dels procuradors dels tribunals

Traducció i consolidació Desembre 2011

Llei 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana Consolidació Desembre 2011

Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació 
i de comerç electrònic

Consolidació Gener 2012

Reial decret 1784/1996, de 19 de juliol, que aprova el Reglament 
del Registre Mercantil

Traducció i consolidació Febrer 2012

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques

Consolidació Febrer 2012

Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social

Format Febrer 2012

Llei de 21 d’agost de 1983, d’hipoteca naval Traducció i consolidació Febrer 2012

Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques

Consolidació Febrer 2012

Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social

Consolidació Març 2012

Textos normatius que es treballaran properament Feina que s’hi ha de fer

Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenibleFormatLlei 30/1979, 
de 27 d’octubre, sobre extracció i trasplantament d’òrgans

Format

Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat Consolidació

Reial Decret 1937/2004, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’execució de la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de protecció jurídica 
del disseny industrial

Consolidació

Llei 38/1999, de 5 de novembre, que regula l’ordenació de l’edificació Consolidació

Llei 4/1985, de 21 de març, d’extradició passiva Consolidació

Llei 15/1995, de 30 de maig, sobre límits del domini sobre immobles 
per eliminar barreres arquitectòniques a les persones amb discapacitat

Format

Barcelona, 21 d’octubre de 2011

M. Pilar Fernández Bozal
Consellera de Justícia
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de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa 
l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de 
l’informe de compliment de la resolució amb número de 
tramitació 290-00220/09, sobre 231/IX, sobre la publi-
cació en el DOGC de les modificacions de la relació de 
llocs de treball del personal eventual de l’Administració 
de la Generalitat, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 19 d’octubre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 22752).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hàbils 
del termini que disposa el Govern per a retre comptes da-
vant la Comissió corresponent, el qual finirà el 13.12.2011, 
a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 25.10.2011.

4.50.02. COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 15/IX, so-
bre la desocupació juvenil i les polítiques de 
joventut
Tram. 390-00015/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 22305 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00015/09

Sobre: Control compliment de la Moció 15/IX, sobre la 
desocupació juvenil i les polítiques de joventut

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 15/IX, sobre la desocupació juvenil i les 
polítiques de joventut (núm. de tram. 390-00015/09), us 
informo del següent: 

a) Els programes de polítiques actives que s’implementen 
des del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) s’adrecen 
al conjunt de persones que tenen reconegut el dret a tre-

Control del compliment de la Resolució 230/IX, 
sobre la publicació en el DOGC de les modifica-
cions de la relació de llocs de treball del perso-
nal laboral de l’Administració de la Generalitat
Tram. 290-00219/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 22751 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i ti-
tular del Departament de Governació i Relacions Insti-
tucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del 
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito: 

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació 
de l’informe de compliment de la resolució amb número 
de tramitació 290-00219/09, sobre 230/IX, sobre la pu-
blicació en el DOGC de les modificacions de la relació 
de llocs de treball del personal laboral de l’Administració 
de la Generalitat, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Afers Institucionals.

Barcelona, 19 d’octubre de 2011

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Pròrroga del termini per a retre comptes

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals (reg. 22751).

Pròrroga: d’acord amb els articles 94 i 140.3 del Regla-
ment, s’acorda de concedir una pròrroga de 15 dies hà-
bils del termini que disposa el Govern per a retre comp-
tes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
13.12.2011, a les 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, sessió del 25.10.2011.

Control del compliment de la Resolució 231/IX, 
sobre la publicació en el DOGC de les modifica-
cions de la relació de llocs de treball del perso-
nal eventual de l’Administració de la Generalitat
Tram. 290-00220/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 22752 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i titular 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals 
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Aquesta estratègia tindrà dos eixos d’actuació molt clars 
i prioritaris: introduir continguts sobre creació d’empre-
ses a tots els nivells educatius (ESO, batxillerat, Forma-
ció Professional, Formació Ocupacional i Contínua) i 
afavorir el finançament de l’activitat emprenedora. Així 
mateix també es contemplaran programes de suport a la 
iniciativa emprenedora.

Així mateix, una gran part de les iniciatives empresari-
als a Catalunya es fan sota la fórmula del treball autònom, 
per la qual cosa s’està desenvolupant també un programa 
específic de suport al treball autònom que tindrà també 
especialment en compte les persones d’entre 16 i 30 anys 
que s’estableixen com a persones treballadores autònomes.

Per bé que l’estratègia catalana per a la creació d’empre-
ses i el programa de suport al treball autònom encara 
estan en fase de preparació, el Departament ja està du-
ent a terme diferents actuacions i mesures de suport a la 
creació d’empreses tal com es va acordar en l’Acord de 
Mesures per a l’Ocupació Juvenil, d’entre les qual podem 
destacar les següents:

Anàlisi i divulgació de la cultura emprenedora

– Estudi GEM: estudi Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), que estudia anualment la taxa d’activitat empre-
nedora de la població catalana i de les actituds emprene-
dores de les persones joves.

Promoció i divulgació de la cultura emprenedora i con-
cepte d’emprenedoria a l’oferta formativa 

Accions de formació en matèria d’emprenedoria i crea-
ció d’empreses, a través de les diverses accions a l’oferta 
formativa reglada, ocupacional dirigides a infants, joves 
i població en general de Catalunya, per tal de millorar 
el coneixement sobre la creació d’empreses i fomentar 
l’esperit emprenedor.

– Xarxa d’emprenedoria universitària: Enguany s’ha en-
degat aquest programa que té per objecte dur a terme, de 
manera coordinada, accions de foment de l’emprenedo-
ria, i de contribuir a la detecció del talent emprenedor i 
a la creació de vocacions empresarials en la comunitat 
universitària.

– Seminaris i tallers de sensibilització en centres educa-
tius: Seminaris de Generació d’Idees i Creació d’Empre-
ses i Tallers de sensibilització i motivació en escoles de 
secundària com a part de les accions de sensibilització 
en emprenedoria que duen a terme les entitats INICIA.

– Mòdul d’Inserció per a l’autoocupació: Introducció a 
l’oferta formativa dels Centres d’Innovació i Formació Ocu-
pacional (CIFO) de Catalunya, d’un mòdul d’autoocupació.

– Formació a la ESO, Batxillerat i FP sobre Economia 
Cooperativa (FES COOP) Programa de difusió de l’eco-
nomia cooperativa adreçat als alumnes de segon cicle 
d’ESO, primer curs de Batxillerat i Cicles Formatius de 
Grau Mitjà.

Informació, formació, assessorament i suport a la crea-
ció d’empreses

– Inicia: La xarxa d’entitats INICIA: per la creació d’em-
preses, ofereix a les persones que volen crear una empre-

ballar a Catalunya i compleixen amb les especificitats de 
cada programa.

Les polítiques actives que s’adrecen a persones treballa-
dores en situació d’atur, tenen com a requisit específic 
que aquestes es trobin inscrites a les oficines de Treball 
com a demandants d’ocupació i la seva demanda estigui 
en situació d’alta (DONO1).

D’aquesta manera, podem trobar persones entre els 16 i 
30 anys d’edat en els diferents programes de polítiques 
actives que es desenvolupen des del SOC.

A més, existeixen uns programes determinats que s’adre-
cen específicament al conjunt de població juvenil de Ca-
talunya. Aquests programes específics per a joves durant 
el 20102 han estat: 

– Plans extraordinaris d’ocupació local: dotats amb 
90.780.990 euros. Han participat un total de 10.997 jo-
ves, de les quals 2.034 són persones estrangeres.

– Programes de qualificació professional inicial (PQPI). 
El pressupost ha estat de 7.059.752 euros i en la convo-
catòria 2010/20113 estan participant 2.406 alumnes. Dels 
quals són persones estrangeres un total de 692.

– Conveni amb Educació –FIAP–. Pressupost 3.199.410 
euros. Els joves que estan participant són 2.400, dels 
quals 872 són estrangers.

– Programa SUMA’T: la convocatòria es va publicar al de-
sembre de 2010. El pressupost previst és de 19.986.303,9 
euros, amb una previsió de participació de joves entorn a 
les 5.000 beneficiàries.

– Noves cases per a nous oficis. El pressupost convocat 
per al 2010 ha estat de 11.126.691 euros, i el nombre de 
persones joves beneficiàries és de 2.747, dels quals més 
de 800 són persones estrangeres.

– Mobilitat internacional: foment de pràctiques a empre-
ses a Europa. Pressupost 374.091 euros, amb un total de 
199 joves beneficiaris durant el 2010.

b) El Departament d’Empresa i Ocupació vol impulsar 
una nova estratègia de recuperació i avenç de la cultura 
emprenedora a Catalunya per fer front als reptes de l’ac-
tual situació econòmica, Una societat amb una cultura 
altament emprenedora, especialment entre les joves, ga-
ranteix el retorn de la riquesa al territori i això és garan-
tia del progrés social i econòmic. Així mateix, permet 
un major creixement, en èpoques de bonança i una major 
resistència en èpoques de crisi.

En aquest sentit es vol desenvolupar una Estratègia Ca-
talana per a la creació d’Empreses, que impulsi el can-
vi cultural en la societat que lideri l’impuls i creació de 
noves empreses, com a garantia d’ocupació, creixement 
econòmic, cohesió social i territorial i, en definitiva, la 
qualitat de vida de tots els ciutadans. En aquesta estra-
tègia, el segment de població jove serà objecte d’atenció 
preferent i singular.

1. DONO: Demandants d’ocupació no ocupats.

2. La informació quantitativa s’ha tret de la base de dades d’integració 
i del document d’indicadors del SOC a 30 de desembre de 2010.

3. Aquest programa es desenvolupa de setembre a juny.
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termes següents davant la deducció per al foment de l’au-
toocupació aprovada per la Comunitat Autònoma d’An-
dalusia en el Decret Llei 1/2010, de 9 de març: 

«La nueva redacción del artículo 8 regula la deducción 
autonómica para el fomento del autoempleo, con efectos 
desde 1 de enero de 2010, que se establece sin límite de 
edad ni distinción de sexo, por un importe de 400 euros, 
con carácter general, y de 600 euros para contribuyentes 
mayores de 45 años.

»Para tener derecho a la deducción se exige haber cau-
sado alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores, previsto en la normativa estatal, por prime-
ra vez durante el período impositivo, mantener dicha si-
tuación de alta durante un año natural y que la actividad 
se desarrolle en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

»En relación con este precepto, se observa que el artículo 
46 de la Ley 22/2009 define el alcance de las competen-
cias normativas que las Comunidades Autónomas pueden 
asumir en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, estableciendo, en la letra c) de su apartado 1, que […].

»Se trata de una enumeración cerrada, como lo corrobo-
ra el artículo 46.2.f) de la mencionada Ley, al disponer 
que las Comunidades Autónomas no podrán regular las 
materias no incluidas en el apartado 1 anterior.

»El objeto de la deducción para el fomento del autoem-
pleo no tiene encaje en supuesto alguno de los recogi-
dos en el artículo 46.1.c) de la Ley 22/2009, puesto que 
los requisitos determinantes de su aplicación –alta en el 
Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores du-
rante un año natural y desarrollo de la actividad en el 
territorio de la Comunidad Autónoma– constituyen su-
puestos de inicio de ejercicio de actividades económicas, 
excluidos del ámbito de las deducciones regulables por 
las comunidades autónomas.

»Por otra parte, el establecimiento de una deducción 
cuyo presupuesto de aplicación es el ejercicio en deter-
minadas circunstancias de una actividad económica, su-
pone una minoración indirecta del gravamen efectivo de 
una categoría de renta, en particular de los rendimientos 
de actividades económicas, vulnerando así la limitación 
contenida en el citado precepto de la Ley 22/2009.

»Con base en estos mismos fundamentos, fueron promo-
vidos dos recursos de inconstitucionalidad, el núm. 1819-
2003, admitido a trámite mediante providencia de 8 de 
abril de 2003, contra, entre otros preceptos, el artículo 
11 de la Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de 
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas 
y Fiscales, el cual, en su apartado séptimo, regulaba una 
deducción a favor de los trabajadores autónomos o por 
cuenta propia; y el recurso núm. 1674-2003, admitido a 
trámite mediante providencia de 20 de mayo de 2003, 
contra, entre otros, el artículo 6 de la Ley 10/2002, de 
21 de diciembre, del Parlamento de Andalucía, por la 
que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y 
otras medidas tributarias, administrativas y financieras, 
artículo que regulaba la deducción para el fomento del 
autoempleo para los jóvenes emprendedores. Los recur-
sos se fundamentaron, al tratarse de deducciones conec-
tadas al trabajo por cuenta propia, en que se producía la 

sa els serveis de sensibilització, informació i orientació, 
formació, assessorament i suport a la consolidació. Apro-
ximadament el 30% de les persones usuàries d’aquest 
servei són menors de 30 anys.

– Suport específic a programes singulars i/o experimen-
tals adreçats a persones joves. Els joves són un dels col-
lectius prioritaris dins dels projectes singulars de suport a 
persones emprenedores que es contemplen dins dels pro-
grames específics d’INICIA: per la creació d’empreses.

– Portal web INICIA: Manteniment i aportació de con-
tinguts per a l’apartat «Joves Emprenedors» del portal 
web http://www.inicia.gencat.net amb informació i re-
cursos d’interès per a persones emprenedores, enllaçat 
amb el portal http://www.jove.cat.

Subvencions al llançament i consolidació d’empreses 
creades per joves

– Promoció de l’Ocupació Autònoma: Subvenció per l’es-
tabliment com a persona treballador/a autònoma o per 
compte propi que inclou entre els seus beneficiaris els 
joves menors de 30 anys.

– Economia Cooperativa: Subvencions destinades a la 
incorporació de socis i enfortiment, de cooperatives o 
societats laborals, per fomentar, promoure i divulgar les 
cooperatives i societats laborals. A la línia 1: Subvenci-
ons per a la incorporació de persones sòcies treballado-
res o de treball a cooperatives i societats laborals s’espe-
cifica com un dels col·lectius beneficiaris de la subvenció 
els desocupats menors de 25 anys.

c) Certament, les comunitats autònomes tenen, d’acord 
amb l’article 46.1.c de la Llei 22/2009, de 18 de desem-
bre, per la qual es regula el sistema de finançament de 
les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb 
estatut d’autonomia i es modifiquen determinades nor-
mes tributaries, capacitat normativa per a la creació de 
deduccions en la quota íntegra autonòmica de l’impost 
sobre la renda de les persones físiques, per: 

«Circumstàncies personals i familiars, per inversions no 
empresarials i per aplicació de renda, sempre que no su-
posin, directament o indirectament, una minoració del 
gravamen efectiu d’alguna o algunes categories de renda.

»Subvencions i ajudes públiques no exemptes que es 
percebin de la comunitat autònoma, amb excepció de les 
que afectin el desenvolupament d’activitats econòmiques 
o les rendes que s’integrin a la base de l’estalvi.»

De la lectura d’aquest precepte es constata, però, un se-
guit de limitacions a la facultat de crear deduccions, i, 
pel que fa al tema que ara ens ocupa, es diu que les de-
duccions no poden afectar a inversions empresarials ni 
suposar una minoració del gravamen efectiu d’alguna o 
algunes categories de renda.

De fet, d’altres comunitats autònomes com Astúries i An-
dalusia, han aprovat deduccions similars a l’ara proposa-
da, les quals han estat recorregudes per l’Estat davant el 
Tribunal Constitucional. En aquest ordre de coses, resul-
ta interessant l’informe emès pel Consejo Superior para 
la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria4, 
qui, en data 22 d’abril de 2010 es va pronunciar en els 

4. Integrat per representants de l’AEAT i de les CCAA.
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en diferents instruments per tal de donar suport a aquest 
tipus d’iniciatives.

Aquestes línies, entre d’altres, s’adrecen a donar suport 
a les pimes, per facilitar el crèdit i reactivar l’economia, 
tot desitjant que es generi ocupació i es donin oportuni-
tats també per al joves.

e) El Govern de la Generalitat ha impulsat les actuacions 
del Grup de Treball d’Aspectes Socials en la Contrac-
tació, constituït en el si de la Junta Consultiva de Con-
tractació Administrativa, i del qual també formen part 
els agents socials, en les properes reunions del qual és 
previst tractar, entre d’altres qüestions socials, la possibi-
litat en el marc de la legislació vigent, d’afavorir la con-
tractació de treballadors menors de 32 anys per part de 
les empreses adjudicatàries de contractació pública de la 
Generalitat i dels seus organismes dependents.

f) En primer lloc, es desconeix en quin dels tributs que 
té cedits la Generalitat de Catalunya, i sobre els quals té 
atribuïda competència normativa, està pensant la Moció 
per a introduir els beneficis fiscals esmentats.

Per altra banda, i atesa la seva configuració, aquest tipus 
d’incentiu fiscal que proposa la Moció sembla encaixar 
només en el marc de l’impost sobre societats, tribut es-
tatal que no ha estat cedit a les comunitats autònomes, i, 
respecte del qual la Generalitat de Catalunya no té, en 
conseqüència, cap tipus de competència normativa.

D’altra part, estimem oportú efectuar un resum de les 
darreres vicissituds de l’impost per tal que es pugui va-
lorar l’oportunitat de proposar a l’Estat l’adopció de me-
sures com la que es contempla en la lletra f) de la Moció.

Així, cal recordar que, en l’àmbit de la normativa de 
l’impost sobre societats vigent fins a la darrera modifi-
cació efectuada per la Llei 35/2006, de 28 de novembre, 
de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de 
modificació parcial de les lleis dels impostos sobre soci-
etats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. 
(BOE 285, de 29 de novembre de 2006), apareixen be-
neficis similars al proposat, la finalitat dels quals és pre-
cisament impulsar, mitjançant l’incentiu que suposa la 
rebaixa fiscal, una determinada actuació (inversió, des-
pesa, activitats...) dels subjectes passius. En aquest sentit, 
la Llei de l’impost sobre societats (text refós aprovat pel 
Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març) fins i tot de-
dica un capítol –capítol IV del títol VI– a les Deduccions 
per incentivar la realització de determinades activitats, 
on preveu les següents: 

– la deducció per activitats d’investigació i desenvolupa-
ment i innovació tecnològica (article 35 del text refós).

– la deducció per al foment de les tecnologies de la infor-
mació i de la comunicació (article 36).

– la deducció per activitats d’exportació (article 37).

– la deducció per inversions en béns d’interès cultural, 
produccions cinematogràfiques, edició de llibres, etc. 
(article 38).

– la deducció per actuacions mediambientals (article 39).

– la deducció per despeses de formació professional (ar-
ticle 40).

minoración de una categoría de renta, la de actividades 
económicas, y en que las circunstancias habilitantes de 
la deducción no resultaban encuadrables entre las que 
como circunstancias personales y familiares preveía el 
artículo 38.1.b) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, 
por la que se regulan las medidas fiscales y administra-
tivas del nuevo sistema de financiación de las Comuni-
dades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía, precepto equivalente al actual 
artículo 46.1.c) de la Ley 22/2009.

»Con posterioridad, otras comunidades autónomas, como 
Baleares (artículo 10 de la Ley 1/2009, de 25 de febrero, de 
medidas tributarias para impulsar la actividad económica 
en las Islas Baleares) o Castilla y León (artículo 6 de la 
Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras), 
han aprobado deducciones sustancialmente iguales a las 
del Principado de Asturias y Andalucía, habiéndose con-
siderado por el Ministerio de Política Territorial que, exis-
tiendo ya los mencionados recursos, era suficiente con la 
interpretación que el Tribunal Constitucional pudiera dejar 
sentada en sus Sentencias, en relación con las Leyes recur-
ridas y sobre el alcance de las competencias derivadas de 
la aplicación del artículo 38.1.b) de la citada Ley 21/2001.

»De acuerdo con lo anterior, se considera que la deduc-
ción autonómica para el fomento del autoempleo no se 
ajusta a las competencias normativas que pueden asumir 
las Comunidades Autónomas, de conformidad con el 
régimen regulado en el artículo 46 de la Ley 22/2009.»

En aquest mateix sentit ens vàrem pronunciar en l’infor-
me núm. 10/11 emès el 31 de març de 2011, en relació amb 
la Moció subsegüent a interpel·lació per la qual s’insta el 
Govern de la Generalitat a establir deduccions en el tram 
autonòmic de l’IRPF per a l’autoocupació de joves de 
29 anys o menys –número de tramitació 302-00021/09, 
presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular–.

Analitzats aquests antecedents, s’informa desfavorable-
ment la proposta de creació d’una deducció per a l’autoo-
cupació en l’IRPF.

d) L’Institut català de Finances ha previst amb el nou 
ICFcrèdit un tram específic de 100 milions d’euros, per 
a projectes de circulant, complementari al tram de 200 
milions per a inversors. La línia s’adreça a PIMES i au-
tònoms, i per tant també a emprenedors.

Avalis de Catalunya, SGR, també dóna suport als joves 
emprenedors, amb una línia anomenada Avalis Emprèn, 
i per la qual l’emprenedor no ha d’aportar el 4% en con-
cepte de mutualitat.

Addicionalment, s’ha instrumentat una línia concreta 
per donar suport a projectes d’innovació, internacionalit-
zació, entre altres. Aquesta anomenada Línia i+i, disposa 
del suport de Generalitat, per tal que les entitats facilitin 
la concessió de crèdit de les empreses. En aquest cas, si 
bé també s’hi poden encabir projectes d’emprenedors, es 
tracte de préstecs de més de 40.000 euros.

A la vegada, per a joves emprenedors i tecnològics, tam-
bé es compta amb suport del capital risc, principalment 
aquell adreçat a projectes d’arrencada. Instuments Fi-
nancers per a Empreses Innovadores, SLU (IFEM) –so-
cietat filial del grup ICF– ha fet aportacions darrerament 
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Amb tot, cal fer notar que, no tenint competència norma-
tiva, es fa difícil preveure que l’Estat pugui adoptar una 
mesura circumscrita al territori de Catalunya (empreses 
multinacionals amb domicili fiscal a Catalunya...).

Barcelona, 14 d’octubre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

Control del compliment de la Moció 20/IX, 
sobre l’atur i les polítiques d’ocupació
Tram. 390-00020/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 22306 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00020/09

Sobre: Control compliment de la Moció 20/IX, sobre 
l’atur i les polítiques d’ocupació

D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament 
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment 
a la Moció 20/IX, sobre l’atur i les polítiques d’ocupació 
(núm. de tram. 390-00020/09), us informo del següent: 

El SOC ha prioritzat, en primer lloc, la publicació del 
programa Forma i Contracta, a través del qual porta a 
terme accions de formació amb el compromís de contrac-
tació d’un mínim del 60% de les persones participants 
per part de les empreses que sol·licitin aquest programa. 
El programa Forma i Contracta és una línia de finança-
ment que a partir de l’any 2012 estarà oberta en qualsevol 
moment de l’any. Aquest, és un programa al servei de les 
empreses catalanes, destinat a la formació de persones 
treballadores, prioritàriament en situació d’atur, a qui 
se’ls imparteix una formació perfectament adequada a 
les necessitats de les empreses. D’altra banda, cal asse-
nyalar que la convocatòria per a la concessió de subvenci-
ons a entitats locals per realitzar accions formatives adre-
çades prioritàriament a persones treballadores en situació 
d’atur ja ha estat publicada en el DOGC, en data 21 de 
juny de 2001, així com també ho ha estat la convocatòria 
de les subvencions per a la realització d’accions de for-
mació d’oferta mitjançant plans formatius en àrees pro-
fessionals prioritàries, en la mateixa data i properament 
es comunicarà la resolució d’ambdues. Pel que fa a la for-
mació a distància, al programa experimental Certifica’t i 
al registre de certificats de professionalitat i acreditacions 
parcials, tots ells ja han estat aprovats pel CDSOC.

Paral·lelament a la gestió de les convocatòries d’enguany 
i en el sí del Consell de Direcció del SOC (CDSOC) 
(compost per la Generalitat, els agents socials i l’Associ-
ació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació 
de Municipis de Catalunya) s’ha iniciat l’elaboració de 
l’Estratègia Catalana d’Ocupació 2012-2020 (ECO) en el 
marc de l’Estratègia Europea per al 2020, que regirà la 
legislatura actual.

– la deducció per creació d’ocupació per treballadors mi-
nusvàlids (article 41).

– la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris 
(article 42).

– la deducció per contribucions empresarials a plans de 
pensions d’ocupació, a mutualitats de previsió social o a 
patrimonis protegits de discapacitats (article 43).

Les mesures anteriors funcionen com a deducció d’un 
percentatge de la despesa o inversió que s’hi contempla 
en cada cas, alhora que s’hi estableixen límits (ja bé si-
gui en la base de deducció, en les quanties màximes de 
deducció, i fins i tot límits comuns a totes elles, d’acord 
amb l’article 44 del text refós esmentat).

Ara bé, la Llei 35/2006, de 5 de març, va modificar aquest 
sistema de deduccions, tot suprimint-les a partir dels exer-
cicis 2011, 2012 i 2014, conforme s’estableix en la seva 
disposició derogatòria segona: 

«1. [...]

»2. Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn 
a partir de l’1 de gener de 2011, queden derogats els arti-
cles 36, 37, apartats 4, 5 i 6 de l’article 38, articles 39, 40 
i 43 del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.

»3. Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn 
a partir de l’1 de gener de 2012, queda derogat l’article 
35 del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.

»4. Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn 
a partir de l’1 de gener de 2014, queden derogats l’apartat 
1 de l’article 34 i els apartats 1, 2, 3 i 7 de l’article 38 del 
text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.»

El fonament de la supressió dels incentius fiscals assenya-
lats queda expressat en el preàmbul de la Llei 35/2006 en 
els termes següents: 

«Pel que fa als incentius fiscals, aquests s’han de justi-
ficar sobre la base de desequilibris del mercat, ja que el 
principi de neutralitat exigeix que l’aplicació del tribut 
no alteri el comportament econòmic dels subjectes pas-
sius i la localització de les inversions, excepte que l’alte-
ració esmentada tendeixi a superar els dits desequilibris. 
En molts casos, els estímuls fiscals a la inversió són poc 
eficaços, presenten un elevat cost recaptador, compli-
quen la liquidació i generen una falta de neutralitat en el 
tractament fiscal de diferents projectes d’inversió.

»Per això, l’eliminació dels incentius simplifica enorme-
ment l’aplicació del tribut i en facilita la gestió per part 
de l’Administració tributària, de manera que se satisfà 
el principi de transparència, que exigeix que les normes 
tributàries siguin intel·ligibles i precises i que de la seva 
aplicació derivi un deute tributari cert...»

Recentment, la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pres-
supostos generals de l’Estat per al 2011, ha prorrogat per 
al 2011 la deducció per a habituar als treballadors en la 
utilització de les noves tecnologies de la comunicació i 
de la informació (Disp. Final 24a).
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Control del compliment de la Moció 22/IX, 
sobre mesures d’estímul econòmic, de cre-
ació d’ocupació i de suport per a emprene-
dors i autònoms
Tram. 390-00022/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 22307 / Admissió a tràmit i 
tramesa a la Comissió competent: 
Mesa del Parlament, 25.10.2011

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 390-00022/09

Sobre: Control compliment de la Moció 22/IX, sobre 
mesures d’estímul econòmic, de creació d’ocupació i de 
suport per a emprenedors i autònoms

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 22/IX, sobre mesures d’estímul econò-
mic, de creació d’ocupació i de suport per a emprenedors 
i autònoms (núm. de tram. 390-00022/09), us informo 
del següent: 

1. El Departament d’Empresa i Ocupació ha encarregat 
l’elaboració d’un pla integral de suport a l’emprenedo-
ria que constituirà l’Estratègia Catalana per a la creació 
d’una nova cultura emprenedora i, separadament, un pla 
de foment del treball autònom. Es preveu que aquests 
plans estiguin enllestits a finals d’any.

a) L’estratègia catalana per a la creació d’una nova cultu-
ra emprenedora tindrà com un dels seus eixos bàsics la 
introducció de continguts sobre emprenedoria en totes 
les etapes formatives. A l’espera de poder implementar 
les mesures que inclogui aquest pla, ja estem treballant 
per difondre i motivar vers la creació d’empreses. Així 
les entitats col·laboradores del programa INICIA: per la 
creació d’empreses del Departament d’Empresa i Ocu-
pació realitzen activitats de sensibilització i motivació 
per a emprendre en centres educatius i també adreçats 
al públic general.

b) El passat 6 de setembre el Govern va donar la llum 
verda al Pla d’implantació de la Finestreta Única Empre-
sarial que comportarà l’eliminació d’un 20% dels tràmits 
que afecten l’activitat empresarial i en simplificarà un 
68% abans de 2014.

El Pla contribuirà al canvi d’orientació de les polítiques 
del Govern cap a les emprenedors i treballadors autò-
noms mitjançant l’ús de dos instruments: d’una banda, 
la racionalització i simplificació dels procediments de 
l’Administració - alliberant les càrregues administrati-
ves innecessàries, incorporant els mitjans electrònics en 
la relació amb les empreses i fent que la intervenció de 
l’Administració no sigui amb caràcter previ a l’inici de 
l’activitat econòmica sinó a posteriori– i d’una altra, la 
implantació de la Finestreta Única Empresarial (FUE), 
com a punt de referència de les persones emprenedores, 
empresàries i intermediàries en la seva relació amb l’Ad-
ministració. Es preveu que abans del 2014 com a mínim 
el 90% dels tràmits que afecten l’activitat empresari-
al s’hagin incorporat a la FUE, de forma multicanal, i 
aconseguint que el màxim de tràmits siguin de resolu-

També s’està treballant en la reforma del SOC que ha de 
conduir a establir una xarxa de col·laboració público-pri-
vada amb agents privats, entitats del tercer sector, entitats 
locals i organitzacions socials i econòmiques des d’una 
posició de lideratge del SOC. Tot això exigeix una xar-
xa vertebrada en el territori que avanci en un model de 
servei centrat en la demanda i, per tant, ajustat al que són 
les necessitats d’empreses i de les persones treballadores.

A més, el Govern de la Generalitat ha aprovat, a proposta 
conjunta de les conselleries d’Ensenyament i d’Empresa 
i Ocupació, un acord que impulsa la definició i la posa-
da en marxa d’un nou model d’orientació, capacitació i 
formació professional davant de la desconnexió existent 
entre el sistema actual i les exigències reals del mercat. 
L’objectiu d’aquest acord és adaptar la formació profes-
sional a les necessitats de les empreses, millorant la seva 
competitivitat, i facilitar l’ocupabilitat de les persones tot 
impulsant la recuperació econòmica.

El nou model d’orientació, capacitació i formació profes-
sional preveu quatre àmbits d’actuació: la promoció soci-
al de la formació; la valoració i el reconeixement públic 
de la formació professional; el desenvolupament d’una 
nova estratègia per implicar i garantir la participació dels 
agents socials i de les organitzacions empresarials en la 
millora de la formació professional; i l’establiment dels 
òrgans de coordinació necessaris per garantir la partici-
pació dels departaments i dels agents socials implicats.

Alhora, des del SOC es consolida i millora el model d’orien-
tació per oferir, des de les oficines de Treball i entitats col-
laboradores, atenció personalitzada a totes les persones en 
atur, oferint-los itineraris individuals cap a la inserció. S’ha 
posat en marxa la gestió del Programa Prepara, subvencio-
nat pel Servicio Público de Empleo Estatal, de manera que 
les persones en atur sense prestacions ni subsidis disposin 
d’una subvenció que els ajudi en el camí cap a la feina. 
Aquest programa té l’objectiu d’impulsar la requalificació 
de les persones desocupades i de proporcionar una ajuda 
econòmica d’acompanyament. La persona beneficiària del 
Prepara té dret a realitzar un itinerari personal d’inserció 
que inclogui el diagnòstic sobre la seva ocupabilitat, així 
com també mesures de polítiques actives d’ocupació. Per 
altra banda, també té dret a participar en actuacions enca-
minades a la seva requalificació i/o reinserció professio-
nal, especialment en sectors emergents i amb major poten-
cial de creixement. Per últim, també té dret a percebre una 
ajuda econòmica d’acompanyament sempre que no disposi 
de rendes superiors, anualment, al 75% del SMI, excloent 
la part proporcional de dues pagues extres.

Finalment, pel que fa a la possible ampliació de recursos 
del Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG) 
cal assenyalar que s’està analitzant la seva oportunitat 
conjuntament amb d’altres mesures d’anticipació, acom-
panyament i seguiment de les reestructuracions i tanca-
ments d’empreses a Catalunya.

Barcelona, 17 d’octubre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació
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en compte aquells projectes que vagin específicament 
adreçats a determinats col·lectius com són les dones, els 
joves, l’economia cooperativa i també el treball autònom

e) L’institut Català de Finances ha previst en el nou 
ICFcrèdit, un tram específic de 100 milions d’euros, per 
a projectes de circulant, complementari al tram de 200 
milions per a inversions. La línia s’adreça a PIMES i au-
tònoms, i per tant també a emprenedors.

Avalis de Catalunya, SGR, facilita Avals per PIMES, in-
clòs autònoms i emprenedors, per tant a crèdits per a in-
versions com per a circulant. A més, dóna suport als em-
prenedors (empreses que tinguin fins a 3 anys de vida) 
amb un producte anomenat Avalis Emprèn, on l’empre-
nedor no ha d’aportar el 4% en concepte de mutualitat.

El Departament d’Empresa i Ocupació està treballant 
per tenir un producte d’avals específic per emprenedors i 
treballadors autònoms.

f) L’ICF dóna suport a les polítiques del Govern, amb 
instruments financers per a impulsar polítiques concre-
tes, com és l’emprenedoria. Ja a l’any 2010 es va instru-
mentar una línia de préstecs per a projectes que comp-
taven amb el suport del Departament de Treball en ser 
préstecs sense interès i amb un aval d’Avalis de Catalu-
nya, SGR.

g) En general és voluntat del Govern reduir en la mesura 
del possible els terminis de pagament, d’acord amb la llei 
de morositat, si bé també d’acord amb les disponibilitats 
de gestió de tresoreria en cada moment.

h) Es voluntat del Govern involucrar totes les administra-
cions de Catalunya a implicar-se en facilitar mesures per 
a la creació d’empreses i emprenedors, d’acord amb les 
seves disponibilitats pressupostàries en cada moment.

i) Respecte a la capitalització de l’atur es desestima 
avançar el pagament per part de la Generalitat ja que la 
tramitació de la capitalització, el procediment de la qual 
s’ha millorat recentment, tot simplificant els tràmits i el 
circuit de tramitació, es realitza ràpidament. El mes se-
güent de la presentació de la sol·licitud aquesta ja s’ha 
aprovat i la persona emprenedora ha rebut l’import des-
tinat a inversió (el 60%, 80% o 100% segons el cas) i 
comença a rebre la resta (si no ha capitalitzat el 100%) en 
concepte de cotitzacions a la Seguretat Social. Crear un 
altre circuit per avançar un pagament ja de per si ràpid, 
només generaria costos de gestió afegits, sense cap bene-
fici significatiu.

2. Les subvencions per a la Promoció de l’Ocupació Au-
tònoma han estat vigents durant tot l’any 2011 d’acord 
amb l’Ordre TRE/605/2010, de 22 de desembre, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir 
la concessió de subvencions per a la promoció de l’ocu-
pació autònoma.

Una vegada aprovats els pressupostos de la Generalitat 
per a l’any 2011 s’han pogut dotar aquestes subvencions 
amb l’aprovació de la Resolució EMO/1730/2011, de 5 
de juliol, per la qual es determina l’import màxim per a 
l’any 2011 dels ajuts destinats a la promoció de l’ocupa-
ció autònoma, regulats a l’Ordre TRE/605/2010, de 22 
de desembre. Aquesta resolució establia un import mà-
xim de 2,5 MEUR Properament es publicarà una nova 

ció immediata. La FUE –que prossegueix i optimitza la 
tasca duta a terme des de 1990 per l’Oficina de Gestió 
Empresarial (OGE)– serà punt de referència per a les 
persones emprenedores i empresàries en els tràmits que 
han de fer amb les diferents administracions públiques al 
llarg del cicle de vida de l’empresa.

Amb la implantació de la FUE, s’espera un estalvi per a 
les empreses de 160 milions d’euros anuals en costos de 
constitució i legalització. Per tant, en quatre anys, l’estal-
vi previst serà de 640 milions d’euros 

Per altra banda, i amb la tramitació dels diferents Avant-
projectes de Llei que conformen les Lleis Òmnibus, es 
pretén també iniciar una via de simplificació del marc 
jurídic que afecta l’activitat empresarial, per tal d’actuar 
en la reducció de les càrregues administratives existents.

c) Pel que fa a la promoció d’un marc fiscal que faciliti 
la sortida de la crisi, cal recordar que és a partir dels 
treballs de la Comissió de base parlamentària, per a l’es-
tudi d’un nou model de finançament basat en el concert 
econòmic (d’acord amb la Moció 4/IX del Parlament), 
que han de concloure el proper 31 d’octubre, que es plan-
tejarà al Govern de l’estat un nou marc de finançament 
per la Catalunya, i per tant, també un nou marc fiscal. 
És en aquest marc que caldrà, doncs, contemplar aquells 
àmbits sectorials, com el referit.

Així mateix, actualment des de qualsevol punt de la xar-
xa d’Oficines de Gestió Empresarial ja es poden crear 
societats limitades en 48 hores, un cop es disposa de la 
certificació negativa de nom, i els empresaris individuals 
es poden constituir de manera immediata. Les darreres 
modificacions normatives (Reial Decret 13/2010) han 
previst l’exempció de l’impost de transmissions patrimo-
nials i del pagament de la taxa de publicació al Butlletí 
Oficial del Registre Mercantil per les empreses amb un 
capital social inferior a 30.000 euros. A més. han reduït 
els imports de les taxes d’inscripció al Registre Mercan-
til i els aranzels notarials, de manera que una empre-
sa amb un capital social inferior a 30.000 euros es pot 
constituir per 250 euros i si el capital és inferior a 3.100 
euros, no disposa de socis jurídics i els seus estatuts es-
tan adaptats als aprovats pel Ministeri de Justícia es pot 
crear amb un cost de tan sols 100 euros.

d) Properament es publicarà al DOGC una modificació 
de l’Ordre TRE/600/2010, de 14 de desembre, per la 
qual s’estableixen les bases reguladores per a la conces-
sió de subvencions de suport als programes d’àmbit local 
de foment i assessorament a la creació d’empreses, als 
projectes singulars i/o experimentals de suport a la cre-
ació d’empreses (entitats col·laboradores de la Direcció 
General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses, 
denominades Inicia: per la creació d’empreses) per adap-
tar-la a la nova realitat organitzativa del Departament 
d’Empresa i Ocupació, així com la convocatòria corres-
ponent a l’any 2011. Aquesta Ordre contempla dues líni-
es de subvenció: 

– Línia A: adreçada a donar suport als programes d’àm-
bit local de foment i assessorament a la creació d’em-
preses.

– Línia B: projectes singulars i/o experimentals de su-
port a la creació d’empreses. En aquesta línia es tindran 
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Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió de Territori i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el 
Pla d’actuació per a la millora de la qualitat 
de l’aire 2011-2015
Tram. 354-00079/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 20573).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibi-
litat, sessió del 21.10.2011.

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió núm. 12, tinguda el 25.10.2011 
(DSPC-C 163).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, del 
26.10.2011 (DSPC-C 168).

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interi-
or sobre l’actuació policial a la Ciutat de la 
Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llo-
bregat el 6 d’octubre de 2011
Tram. 354-00085/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Jaume Bosch i Mestres, 
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - 
Esquerra Unida i Alternativa (reg. 21828).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
20.10.2011.

resolució d’imports màxims que situarà la dotació pres-
supostària d’aquestes subvencions per al conjunt de l’any 
en 11 MEUR.

Respecte als autònoms als quals se’ls va denegar la sub-
venció presentada l’any 2010 per falta de pressupost, vis-
ta la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
aprovada pel Parlament que no incloïa cap partida amb 
la qual es pogués fer una convocatòria de subvencions, 
s’ha optat per dotar una línia d’avals de 25 MEUR adre-
çada a autònoms i microempreses tal com s’indica en 
l’apartat 1.e.

Barcelona, 13 d’octubre de 2011

Francesc Xavier Mena i López
Conseller d’Empresa i Ocupació

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.03. SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost 
amb el conseller d’Economia i Coneixement 
sobre les accions i les mesures relatives al 
deteriorament de la situació econòmica des 
de l’agost del 2011
Tram. 354-00068/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 8, del 26.10.2011 (DSPC-C 169).

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

Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió de Benestar, Família i Im-
migració, en la sessió núm. 12, tinguda el 25.10.2011 
(DSPC-C 163).
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Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Economistes de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00586/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del degà del Col-
legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00587/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00588/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi de Notaris de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00589/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre els incidents del 6 d’octubre de 2011 a 
la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hos-
pitalet de Llobregat
Tram. 354-00086/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Joaquim Llena i Cortina, 
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 21882).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió 
informativa: Mesa de la Comissió d’Interior, sessió del 
20.10.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Co-
missió d’Empresa i Ocupació amb el conse-
ller d’Empresa i Ocupació sobre la situació 
de l’ocupació i les mesures presentades
Tram. 354-00089/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
(reg. 24637).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió in-
formativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació, 
sessió del 26.10.2011.

4.53.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00585/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença del president 
de l’Associació de Promotors de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00594/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Pro-
motors Públics de Sòl i Habitatge amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00595/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Plataforma de Parcel·listes de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00596/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00590/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00591/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del president 
de l’Associació Catalana de Municipis amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00592/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del president 
de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00593/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença de Jaume Ser-
rats, periodista i advocat, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00600/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22277).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Carbonell, degà de la Facultat de Ciències de 
la Comunicació de la Universitat Rovira i Vir-
gili, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00601/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22277).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Marçal Sin-
tes, director del Departament de Periodis-
me de la Facultat de Ciències de la Comu-
nicació de la Universitat Rovira i Virgili, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00602/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22277).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Robert Se-
rentill, president de l’Associació Catalana de 
Ràdio, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00603/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22277).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00597/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00598/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00599/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 21379).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00608/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22281).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00609/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22281).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers de Camins, 
Canals i Ports amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00610/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22281).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Manel Ra-
mon, president de la Federació de Ràdios 
Locals de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00604/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22277).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00605/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22281).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00606/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22281).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00607/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22281).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00614/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22281).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00615/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22281).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació d’Unió de Pagesos de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost
Tram. 352-00616/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22281).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers Industri-
als de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00611/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22281).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació de Promotors de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00612/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22281).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Pro-
motors Públics de Sòl i Habitatge amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00613/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 22281).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Ecologistes en 
Acció de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00620/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació per a la Defensa i 
l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00621/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00622/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi d’Advocats amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00617/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell d’Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00618/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00619/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Lliga per a la Defensa del Pa-
trimoni Natural amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00626/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00627/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00628/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Municipis de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00623/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consell de Protecció de la Natura 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00624/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Ambientòlegs de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00625/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació AVS Catalunya Pro-
motors Públics de Sòl i Habitatge amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00632/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Greenpeace amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00633/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Societat Catalana d’Ordena-
ció del Territori amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00634/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00629/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió de Pagesos de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00630/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Micropobles de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació del text refós de la Llei d’urba-
nisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, 
del 3 d’agost
Tram. 352-00631/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Caritas amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00638/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Família i Benestar Social 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00639/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació de Cooperati-
ves de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00640/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers d’Edificació amb 
relació al Projecte de llei de modificació del 
text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00635/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Arquitectes amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00636/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00637/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Institut Metropolità de Promo-
ció de Sòl i Gestió Patrimonial amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00644/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00645/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Josep Maria 
Muntaner, arquitecte i professor de la Uni-
versitat de Barcelona, amb relació al Projec-
te de llei de modificació del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legisla-
tiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00646/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la secció catalana de l’Asocia-
ción Española de promotores Públicos de 
Vivienda y Suelo amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00641/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00642/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00643/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00650/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 22641 
i 22736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Televisions Comer-
cials Associades amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual
Tram. 352-00651/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 22641 
i 22736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació Catalana de Ràdio 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00652/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 22641 
i 22736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi de Periodistes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00653/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 22641 
i 22736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Jordi Borja, 
urbanista i professor de la Universitat Ober-
ta de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00647/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’Oriol Nel·lo, 
urbanista i exsecretari de Planificació Terri-
torial, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació del text refós de la Llei d’urbanis-
me, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 
3 d’agost
Tram. 352-00648/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Joan Ollé, 
degà del Col·legi Oficial d’Agents de la Pro-
pietat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00649/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22630).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Associació de Promotors i 
Constructors d’Espanya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00658/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 22642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de l’Associació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00659/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Federació de Municipis de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00660/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00661/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Sindicat de Periodistes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00654/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 22641 
i 22736).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell dels Il·lustres Col·legis 
d’Advocats de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació del text refós de 
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret le-
gislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00655/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 22642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelo-
na amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00656/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 22642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00657/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 22642).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00666/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Aparelladors de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00667/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi de Notaris de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00668/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Federació Catalana de Pro-
motors i Constructors d’Edificis amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00669/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi d’Enginyers de Canals, 
Camins i Ports de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació del text refós 
de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00662/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una representa-
ció del Col·legi d’Enginyers Industrials de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00663/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00664/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00665/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de l’Agència Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00674/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22660).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Federació Catalana de Municipis 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00675/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22660).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00676/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22660).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00677/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22660).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la secció catalana de l’Asociación Es-
pañola de Promotores Públicos de Vivienda y 
Suelo amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació del text refós de la Llei d’urbanisme, apro-
vat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00670/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió de Pagesos de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00671/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Comissions Obreres de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00672/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00673/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22643).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença de Joan Botella 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00682/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22663, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’Emili Prado 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00683/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22664, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Miguel de Mo-
ragas amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00684/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22665, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’un responsa-
ble o una responsable de mitjans audiovisu-
als de la Federació de l’Àrea Pública de Co-
missions Obreres de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00685/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22666, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00678/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22660).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió de Pagesos amb relació 
al Projecte de llei de modificació del text re-
fós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel De-
cret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
Tram. 352-00679/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22660).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Josep Gifreu 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00680/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22661, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Joan Manu-
el Tresserras amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00681/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22662, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença de la degana 
del Col·legi de Publicitaris i Relacions Pú-
bliques de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00689/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22670, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Televidents Associats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00690/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22671, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Consell Assessor de la Corpo-
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00691/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22672, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença dels degans 
de les facultats de periodisme de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00692/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22673, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’un responsa-
ble o una responsable de mitjans audiovisu-
als de la Federació de Serveis Públics de Ca-
talunya de la Unió General de Treballadors 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00686/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22667, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’un responsable 
o una responsable de mitjans audiovisuals de 
la Confederació General del Treball de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00687/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22668, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del president 
de la Junta Executiva del Sindicat de Peri-
odistes de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00688/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22669, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença de representants 
dels comitès de professionals i d’empresa de 
TV3 amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00697/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22678, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants dels comitès de professionals i d’em-
presa de Catalunya Ràdio amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00698/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22679, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de di-
verses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00699/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22680, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del degà del Col-
legi Professional de l’Audiovisual de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00700/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22681, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença dels degans de 
les facultats de comunicació audiovisual de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00693/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22674, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença dels presidents 
de les associacions de televisions locals pri-
vades amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00694/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22675, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del president 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00695/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22676, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del president de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00696/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22677, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença de Josep Maria 
Carbonell, expresident del Consell de l’Aud-
iovisual de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00705/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22707).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Rafael Jor-
ba, exconseller del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
audiovisual
Tram. 352-00706/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22707).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’Albert Sáez, 
exdirector de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00707/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22707).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’Àngel Casas, 
director de Barcelona Televisió, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00708/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22707).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de la directora 
de TV3 amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00701/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22682, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del director de 
Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual
Tram. 352-00702/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22683, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de represen-
tants del Grup de Periodistes Ramon Barnils 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00703/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 22684, 22725 i 23093).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Joan Majó, 
exdirector general de la Corporació Catala-
na de Ràdio i Televisió, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de diverses lleis 
en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00704/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22707).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del comitè professional de Televi-
sió de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual
Tram. 352-00713/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22707).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del comitè professional de Catalunya 
Ràdio amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00714/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22707).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del degà del 
Col·legi de l’Audiovisual de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00715/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Teleespectadors Associats de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00716/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 22710).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’Artemio Ra-
llo, catedràtic de dret constitucional de la 
Universitat Jaume I, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00709/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22707).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Miquel Bo-
nastre, director de la Xarxa de Televisions 
Locals de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00710/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22707).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Ramon Font, 
president del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00711/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22707).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Sindicat de Periodistes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00712/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 22707).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.



31 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 171

4.53.05. INFORMACIó 86

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la candidatura de treballadors 
de Televisió de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00721/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de la candidatura d’independents 
de Catalunya Ràdio amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00722/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió General de Treballadors de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-
als, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00723/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Sindicat de Periodistes de Catalunya 
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00717/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació del Col·legi de Periodistes de Catalu-
nya amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00718/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00719/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Confederació General del Treball 
a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00720/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença del president del 
Consell Assessor de Continguts i de Programa-
ció de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00728/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’Enric Marin, 
president de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals amb relació al Projecte de 
llei de modificació de diverses lleis en l’àm-
bit audiovisual
Tram. 352-00729/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Ramon Font, 
president del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00730/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del comitè professional de TV3, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00724/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença del comitè pro-
fessional de Catalunya Ràdio amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00725/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una repre-
sentació del Col·legi Professional de l’Aud-
iovisual de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00726/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació de Dones Periodistes de Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00727/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença de Xavier Atan-
ce, president de Productors Audiovisuals de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00735/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Jaume Fer-
rús, president de l’Associació de Productors 
Independents de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00736/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Ramon Co-
lom, president de Barcelona Audiovisual, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00737/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Ramon Ma-
teu, director de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de diverses lleis en 
l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00731/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Núria Al-
mirón, professora del Departament de Co-
municació de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00732/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Mònica Ter-
ribas, directora de Televisió de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00733/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Francesc 
Escribano, exdirector de Televisió de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00734/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.
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Proposta de compareixença de Núria Regue-
ro, investigadora de l’Institut de la Comunica-
ció de la Universitat Autònoma de Barcelona 
i experta en tercer sector de la comunicació, 
amb relació al Projecte de llei de modificació 
de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00741/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Joan Subi-
rats, catedràtic de ciència política de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00742/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Joan Botella, 
catedràtic de ciència política de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona i expresident de 
la Plataforma Europea d’Autoritats Regulado-
res, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00743/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Joan Antoni 
González, secretari general de la Federació 
de Productors Audiovisuals, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00738/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Llúcia Oliva, 
presidenta del Consell de la Informació de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de diverses lleis en l’àmbit au-
diovisual
Tram. 352-00739/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Miquel de 
Moragas, de l’Institut de Comunicació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00740/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.
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Sol·licitud de compareixença de Benedic-
to Martino Cruz i Luis Gómez Aranda, pre-
sident i secretari de la plataforma d’afec-
tats per l’amiant del Prat de Llobregat (Baix 
Llobregat), davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informin sobre la situació 
dels afectats per l’amiant
Tram. 356-00099/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Fundació Cercle Tecnològic 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè informi sobre les seves 
iniciatives i el seu pla d’actuació
Tram. 356-00101/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Confederació de Cooperatives 
de Catalunya davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè informin sobre els objec-
tius i les perspectives del cooperativisme en 
els propers anys
Tram. 356-00102/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).

Proposta de compareixença d’Arcadi Olive-
res, doctor en economia i professor de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de 
diverses lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00744/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Proposta de compareixença de Vicenç Na-
varro, doctor en economia i professor de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de diverses 
lleis en l’àmbit audiovisual
Tram. 352-00745/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 22761).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institu-
cionals, sessió del 21.10.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una represen-
tació de la Fundació Obra Social «la Caixa» 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre el programa d’inserció 
laboral Incorpora
Tram. 356-00097/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).
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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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració, en la sessió 
núm. 12, tinguda el 25.10.2011 (DSPC-C 163).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Observatori contra l’Homofòbia 
del Front d’Alliberament Gai de Catalunya 
davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè presentin la Memòria antidiscri-
minatòria 2009-2010
Tram. 356-00193/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 3, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 171).

Sol·licitud de compareixença de Joan Escu-
er Solé, president de l’Il·lustre Col·legi Oficial 
de Geòlegs, davant la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat perquè doni la seva visió so-
bre programes del Govern vinculats a l’àm-
bit d’actuació d’aquest col·legi
Tram. 356-00200/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Josep Rull i Andreu, del Grup Parlamentari 
de Convergència i Unió (reg. 20774).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i 
Sostenibilitat, sessió del 21.10.2011.

Sol·licitud de compareixença de repre-
sentants de la Cambra de Comerç Catalu-
nya Israel davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè presentin la nova etapa 
d’aquesta entitat
Tram. 356-00110/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 168).

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 168).

Sol·licitud de compareixença de Ramon Ter-
rassa i Cusí, secretari de Família, davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè 
informi sobre les actuacions de la Secretaria 
amb relació al Col·lectiu Lesbià, Gai, Trans-
sexual i Bisexual
Tram. 356-00190/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones, en la sessió núm. 3, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 171).
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Comissions Obreres de Cata-
lunya davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui l’impacte de les reduccions pressu-
postàries en les condicions de treball i en la 
qualitat de la prestació del servei
Tram. 356-00215/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari 
Socialista, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21870).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 26.10.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió General de Treballadors 
davant la Comissió de Salut perquè expliqui 
l’impacte de les reduccions pressupostàries 
en les condicions de treball i en la qualitat 
de la prestació del servei
Tram. 356-00216/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari 
Socialista, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21870).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 26.10.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Confederació General del 
Treball davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui l’impacte de les reduccions pressu-
postàries en les condicions de treball i en la 
qualitat de la prestació del servei
Tram. 356-00217/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari 
Socialista, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21870).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 26.10.2011.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 170).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de l’Associació Independent de Joves 
Empresaris de Catalunya davant la Comis-
sió de les Polítiques de Joventut perquè in-
formin sobre l’ocupació juvenil i les mesures 
per a fomentar-la
Tram. 356-00207/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 170).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants d’Avalot - Joves de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya davant la Comis-
sió de les Polítiques de Joventut perquè in-
formin sobre l’ocupació juvenil i les mesures 
per a fomentar-la
Tram. 356-00208/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 170).

Sol·licitud de compareixença de representants 
d’Acció Jove - Joves de Comissions Obreres 
de Catalunya davant la Comissió de les Políti-
ques de Joventut perquè informin sobre l’ocu-
pació juvenil i les mesures per a fomentar-la
Tram. 356-00209/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Polítiques de Joventut, en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 170).
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Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de CATAC-CTS-IAC davant la Co-
missió de Salut perquè expliqui l’impacte de 
les reduccions pressupostàries en les con-
dicions de treball i en la qualitat de la pres-
tació del servei
Tram. 356-00221/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari 
Socialista, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21870).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 26.10.2011.

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

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió de Cultura i Llengua, en la sessió núm. 7, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 168).

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Unió de Polígons Industrials de 
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè presentin les accions pre-
vistes per l’entitat
Tram. 356-00224/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Jaume Collboni Cuadra-
do, del Grup Parlamentari Socialista, Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Oriol Amorós i March, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 22784).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 26.10.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació del Sindicat de Metges de Cata-
lunya davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui l’impacte de les reduccions pressu-
postàries en les condicions de treball i en la 
qualitat de la prestació del servei
Tram. 356-00218/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari 
Socialista, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21870).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 26.10.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de Satse Catalunya davant la Co-
missió de Salut perquè expliqui l’impacte de 
les reduccions pressupostàries en les con-
dicions de treball i en la qualitat de la pres-
tació del servei
Tram. 356-00219/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari 
Socialista, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21870).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 26.10.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una repre-
sentació de la Unió Sindical Obrera de Ca-
talunya davant la Comissió de Salut perquè 
expliqui l’impacte de les reduccions pressu-
postàries en les condicions de treball i en la 
qualitat de la prestació del servei
Tram. 356-00220/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari 
Socialista, Carme Capdevila i Palau, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21870).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, sessió 
del 26.10.2011.
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Sessió informativa de la Comissió de Salut 
amb el conseller de Salut sobre el balanç i 
els resultats de l’atenció sanitària dels pri-
mers sis mesos del 2011 i el nou model de 
gestió de les llistes d’espera
Tram. 355-00052/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 9 de la Comis-
sió de Salut, del 26.10.2011 (DSPC-C 167).

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

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 26.10.2011 
(DSPC-C 169).

Sessió informativa de la Comissió d’Empre-
sa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i 
Ocupació sobre el nou model de telecomuni-
cacions i el nou model de provisió dels ser-
veis de tecnologies de la informació i la co-
municació de la Generalitat
Tram. 355-00057/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departa-
ment d’Empresa i Ocupació (reg. 24557).

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 25.10.2011.

Sol·licitud de compareixença de represen-
tants de la Taula d’Autònoms de Catalunya 
perquè informin sobre l’aplicació del Decret 
18/2010
Tram. 356-00225/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carles Pellicer i Punyed, del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió, Jaume Collboni Cuadra-
do, del Grup Parlamentari Socialista, Santi Rodríguez 
i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Laura Massana Mas, del Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Oriol Amorós i March, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència (reg. 22785).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i 
Ocupació, sessió del 26.10.2011.

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre el contin-
gut del Pla de reequilibri econòmic i financer 
de la Generalitat 2011
Tram. 355-00018/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 26.10.2011 
(DSPC-C 169).

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre els resul-
tats de l’Informe economicofinancer d’anàli-
si de l’estat de les finances de la Generalitat
Tram. 355-00049/09

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 26.10.2011 
(DSPC-C 169).
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Compareixença del secretari de Medi Am-
bient i Sostenibilitat davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
el Pla de qualitat ambiental a l’entorn metro-
polità de Barcelona
Tram. 357-00080/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat, del 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença de Josep Piqué i Camps, 
president del Cercle d’Economia, davant la 
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finan-
çament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00103/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 11 del Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert 
Econòmic, tinguda el 21.10.2011.

Compareixença de Guadalupe Souto Nie-
ves, professora del Departament d’Econo-
mia Aplicada de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, davant la Comissió d’Estudi d’un 
Nou Model de Finançament basat en el Con-
cert Econòmic
Tram. 357-00138/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 del Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert 
Econòmic, tinguda el 14.10.2011.

Compareixença de Juergen Bernhard Don-
ges, catedràtic d’economia de la Universi-
tat de Colònia, davant la Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic
Tram. 357-00139/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 del Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert 
Econòmic, tinguda el 14.10.2011.

Sessió informativa de la Comissió d’Econo-
mia, Finances i Pressupost amb el conseller 
d’Economia i Coneixement sobre les accions 
i les mesures relatives al deteriorament de la 
situació econòmica des de l’agost del 2011
Tram. 355-00058/09

Acord de tenir la sessió informativa

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Co-
missió d’Economia, Finances i Pressupost, en la sessió 
núm. 8, del 26.10.2011 (DSPC-C 169).

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió núm. 8 de la Comis-
sió d’Economia, Finances i Pressupost, del 26.10.2011 
(DSPC-C 169).

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

Compareixença del secretari de Medi Am-
bient i Sostenibilitat davant la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat per a informar sobre 
la modificació del Pla de millora de la quali-
tat de l’aire
Tram. 357-00014/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 9 de la Comissió de 
Territori i Sostenibilitat, del 26.10.2011 (DSPC-C 166).

Compareixença de la secretària d’Ocupa-
ció i Relacions Laborals davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre les polítiques d’igualtat en el treball
Tram. 357-00079/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 3 de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, del 26.10.2011 (DSPC-C 171).
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Compareixença d’una representació de la 
Fundació Obra Social «la Caixa» davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació per a infor-
mar sobre el programa d’inserció laboral In-
corpora
Tram. 357-00154/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).

Compareixença de Benedicto Martino Cruz i 
Luis Gómez Aranda, president i secretari de 
la plataforma d’afectats per l’amiant del Prat 
de Llobregat (Baix Llobregat), davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació per a informar 
sobre la situació dels afectats per l’amiant
Tram. 357-00155/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).

Compareixença d’una representació de la 
Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
per a informar sobre les seves iniciatives i el 
seu pla d’actuació
Tram. 357-00156/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).

Compareixença de representants de la Con-
federació de Cooperatives de Catalunya da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a informar sobre els objectius i les perspec-
tives del cooperativisme en els propers anys
Tram. 357-00157/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).

Compareixença de Carlos Aguirre Arana, 
conseller d’Economia i Finances del Govern 
Basc, davant la Comissió d’Estudi d’un Nou 
Model de Finançament basat en el Concert 
Econòmic
Tram. 357-00140/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 del Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert 
Econòmic, tinguda el 14.10.2011.

Compareixença de Nils Schmid, ministre 
d’Economia de Baden-Württemberg, davant 
la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Fi-
nançament basat en el Concert Econòmic
Tram. 357-00141/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 10 del Comissió d’Estudi 
d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert 
Econòmic, tinguda el 14.10.2011.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 21.10.2011.

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 11 de la Comis-
sió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el 
Concert Econòmic, del 21.10.2011.
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Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 26.10.2011 (DSPC-C 170).

Compareixença de representants d’Avalot - 
Joves de la Unió General de Treballadors de 
Catalunya davant la Comissió de les Políti-
ques de Joventut per a informar sobre l’ocu-
pació juvenil i les mesures per a fomentar-la
Tram. 357-00165/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 170).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 26.10.2011 (DSPC-C 170).

Compareixença de representants d’Acció 
Jove - Joves de Comissions Obreres de Ca-
talunya davant la Comissió de les Polítiques 
de Joventut per a informar sobre l’ocupació 
juvenil i les mesures per a fomentar-la
Tram. 357-00166/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 170).

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 4 de la Comissió 
de Polítiques de Joventut, del 26.10.2011 (DSPC-C 170).

Compareixença de representants de la 
Cambra de Comerç Catalunya Israel da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per 
a presentar la nova etapa d’aquesta entitat
Tram. 357-00158/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per 
la Comissió d’Empresa i Ocupació en la sessió núm. 13, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 165).

Compareixença de Carmela Fortuny, direc-
tora general de l’Institut Català d’Assistèn-
cia i Serveis Socials, davant la Comissió de 
Benestar, Família i Immigració per a infor-
mar sobre els impagaments a les entitats 
socials i les conseqüències en el sector i en 
les persones
Tram. 357-00159/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Benestar, Família i Immigració en la sessió 
núm. 12, tinguda el 25.10.2011 (DSPC-C 163).

Compareixença de Montserrat Suari, direc-
tora general de l’Agència Catalana de la Jo-
ventut, davant la Comissió de les Polítiques 
de Joventut per a informar sobre les actua-
cions i els programes de l’Agència
Tram. 357-00163/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 170).

Compareixença de representants de l’Asso-
ciació Independent de Joves Empresaris de 
Catalunya davant la Comissió de les Políti-
ques de Joventut per a informar sobre l’ocu-
pació juvenil i les mesures per a fomentar-la
Tram. 357-00164/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió núm. 4, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 170).
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Debat i votació dels dictàmens (dictàmens: BOPC 170, 
10 i BOPC 170, 6).

3. Projecte de llei d’estabilitat pressupostària de Cata-
lunya. Tram. 200-00015/09. Govern de la Generalitat. 
Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat 
(text presentat: BOPC 149, 5).

4. Interpel·lació al Govern sobre les caixes d’estalvis. 
Tram. 300-00087/09. Laia Ortiz Castellví, del Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-querra 
Unida i Alternativa. Substanciació.

5. Interpel·lació al Govern sobre la política università-ria. 
Tram. 300-00091/09. Pedro Chumillas Zurilla, del Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan-
ciació.

6. Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sis-
tema sanitari. Tram. 300-00088/09. Grup Parla-mentari 
Socialista. Substanciació.

7. Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària. 
Tram. 300-00090/09. Carme Capdevila i Palau, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-lu-
nya. Substanciació.

8. Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació. Tram. 300-
00089/09. Grup Parlamentari Socialista. Substan-ciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre les inversions del Go-
vern de l’Estat en infraestructures. Tram. 300-00092/09. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Substanci-
ació.

10. Interpel·lació al Govern sobre les mesures previs-tes 
perquè l’Administració sigui eficient i viable. Tram. 300-
00093/09. Subgrup Parlamentari Ciuta-dans. Substanci-
ació.

11. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
el capteniment del Departament de Benestar Social i Fa-
mília amb relació a la renda mínima d’inserció. Tram. 
302-00071/09. Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i vo-
tació.

12. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures que preveu incorporar als pressu-postos del 
2012 per a fomentar la recuperació econò-mica. Tram. 
302-00072/09. Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació.

13. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les mesures per a afavorir l’èxit educatiu dels alumnes 
d’educació infantil i primària. Tram. 302-00074/09. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les darreres decisions del Departament d’Ensenyament. 
Tram. 302-00075/09. Grup Parla-mentari Socialista. 
Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política de seguretat del Departament d’Interior. 
Tram. 302-00076/09. Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
Tram. 302-00077/09. Grup Parlamentari d’Iniciativa per 

Compareixença de Ramon Terrassa i Cu-
sí, secretari de Família, davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones per a informar so-
bre les actuacions de la Secretaria amb re-
lació al Col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i 
Bisexual
Tram. 357-00170/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 3, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 171).

Compareixença de representants de l’Ob-
servatori contra l’Homofòbia del Front d’Alli-
berament Gai de Catalunya davant la Co-
missió d’Igualtat de les Persones per a 
presentar la Memòria antidiscriminatòria 
2009-2010
Tram. 357-00171/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la 
Comissió d’Igualtat de les Persones en la sessió núm. 3, 
tinguda el 26.10.2011 (DSPC-C 171).

4.55. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15. CONVOCATÒRIES

Sessió plenària núm. 19

Convocada per al dia 2 de novembre de 2011

Convocatòria

D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us con-vo-
co a la sessió següent del: 

Ple del Parlament

2 de novembre de 2011

10.00 h

Saló de Sessions

ORDRE DEL DIA

1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 
dia 2 de novembre, a les 10.00 h).

2. Projecte de pressupost del Parlament per al 2012 i pro-
jecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2012. 
Tram. 230-00004/09 i 230-00003/09. Mesa Ampliada. 
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recurso de referencia y le confirió una prórroga de ocho 
días para la formulación de alegaciones.

4. Que, evacuando el trámite conferido mediante las pro-
videncias a que se ha hecho referencia, pasa a formular 
las siguientes

Alegaciones

Fundamentos jurídicos

I. Delimitación del objeto del recurso

En este primer fundamento, interesa precisar que el re-
curso interpuesto por el Presidente del Gobierno se ha 
planteado no contra la integridad de los artículos 2.3, 
5.4, 5.7 y 6.5 de la Ley catalana 35/2010, sino únicamen-
te contra esos artículos en cuanto se refieren «al uso del 
aranés como lengua preferente», así queda delimitado 
el objeto del recurso tanto en el encabezamiento como en 
el petitum del escrito de recurso.

Esta puntualización tiene especial importancia, dado 
que la regulación contenida en dichos preceptos no se li-
mita al uso preferente del aranés y, por tanto, la constitu-
cionalidad del resto de previsiones realizadas por dichos 
preceptos no es en absoluto cuestionada en el presente 
recurso. En este sentido, la suspensión de la vigencia y 
aplicación de los preceptos impugnados debe reputarse 
exclusivamente en lo que respecta al objeto estricto del 
recurso.

En efecto, el Presidente del Gobierno, tan sólo impugna 
el trato de «preferencia» que, a su parecer, los preceptos 
impugnados conceden al aranés, y que, a su entender, 
otorgan a dicha variedad lingüística occitana una prima-
cía en detrimento del castellano y del catalán, contraria 
al modelo lingüístico constitucional, tal y como el mis-
mo se ha ido perfilando por la jurisprudencia constituci-
onal y más concretamente en la doctrina contenida en la 
STC 31/2010 (FJ14).

Así, el recurso se sostiene exclusivamente en la pretendi-
da identidad entre la redacción original del artículo 6.1 
del Estatuto de Autonomía de Catalunya, de la que la 
STC 31/2010 juzgó inconstitucional el empleo de la ex-
presión «y preferente», y los artículos 2.3, 5.4, 5.7 y 6.5 
de la Ley recurrida, con lo que extiende a dichos precep-
tos lo razonado y lo resuelto por el alto Tribunal en la ya 
referida STC 31/2010.

Pues bien, esta representación intentará demostrar, que 
pese al uso de la expresión «preferente» en ambos textos 
legales, no puede aplicarse miméticamente lo dispuesto 
en relación al artículo 6.1 del EAC, a las previsiones con-
tenidas en los artículos impugnados puesto que el sig-
nificado del término «preferente» es distinto en función 
del distinto contexto normativo en que se utiliza.

En efecto, el Alto Tribunal, en el FJ 14.a de su STC 31/2010, 
afirma que la definición del catalán como lengua propia de 
Cataluña no puede suponer un desequilibrio del régimen 
constitucional de la cooficialidad de ambas lenguas en per-
juicio del castellano y reputa inconstitucional la previsión 
de que el catalán sea la lengua de uso «preferente», al en-
tender que «la definición del catalán como lengua propia 

Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat 
i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les conseqüències econòmiques de l’espoliació fiscal que 
pateix Catalunya. Tram. 302-00078/09. Uriel Bertran 
Arrué, del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 
per la Independència. Debat i votació.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2011

La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.87. PROCEDIMENTS DAVANT EL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4.87.10. RECURSOS D’INCONSTITUCIONALITAT 
INTERPOSATS CONTRA LLEIS DE CATALUNYA

Recurs d’inconstitucionalitat 4460/2011, in-
terposat pel president del Govern de l’Es-
tat contra determinats articles de la Llei 
35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès 
a l’Aran
Tram. 381-00002/09

Al·legacions que formula el Parlament

Al Tribunal Constitucional

La letrada del Parlamento de Cataluña suscrita, en repre-
sentación y defensa de la Cámara, según tiene acreditado 
ante este Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad 
4460-2011, promovido por el Presidente del Gobierno 
contra determinados preceptos de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, ara-
nés en Arán, comparece ante el Tribunal Constitucional 
y como mejor en derecho proceda

Dice

1. Que, en fecha 23 de septiembre de 2011, el Parlamento 
de Cataluña ha sido notificado de la providencia dicta-
da por el Tribunal Constitucional por la que se admite 
a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad 4460-2011, 
promovido por el Presidente del Gobierno contra deter-
minados preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 
35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en Arán, 
confiriendo un plazo de quince días para personarse en 
el procedimiento y formular alegaciones.

2. Que, en fecha 5 de octubre de 2010, el Parlamento 
de Cataluña presentó escrito en el Registro General del 
Tribunal Constitucional, personándose y solicitando le 
fuera concedida una prórroga para formular alegaciones.

3. Que, mediante providencia de 7 de octubre de 2011, 
el Tribunal Constitucional, a petición de esta representa-
ción, tuvo por personado al Parlamento de Cataluña en el 
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Sin embargo, el verdadero cambio en el estatuto jurídico 
de la lengua aranesa, se produce con la aprobación del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, pues, como 
es sabido el artículo 6.5 de dicha norma declara su carác-
ter de lengua propia de Aran y su oficialidad en Cata-
luña, de acuerdo con lo establecido en el propio Estatuto 
y las leyes de normalización lingüística.

Una primera modulación de la oficialidad del aranés se 
encuentra en el art. 36 del propio Estatuto de Autono-
mía de Cataluña, que reconoce a distintos colectivos de 
personas, en distinto grado y en distintos ámbitos ter-
ritoriales la posibilidad de ejercer el derecho a utilizar 
el aranés y el derecho a ser atendido en esa lengua en 
sus relaciones con las Administraciones públicas y con 
las entidades que dependan de ellas, y remite a la ley la 
determinación de otros derechos y deberes lingüísticos 
en relación al aranes.

Asimismo, el EAC, atendiendo al mandato del art. 3.3 de 
la Constitución Española, en el art. 50.1 del EAC, dirige 
a los poderes públicos el mandato de proteger el aranés 
en todos los ámbitos y sectores, y de fomentar su uso, 
difusión y conocimiento.

Debe tenerse en cuenta que en virtud de su reconocimi-
ento como lengua oficial de una Comunidad autónoma, 
el régimen de protección de la lengua occitana, alcanza 
el nivel más alto de protección que nuestro Estado dis-
pensa a las lenguas regionales o minoritarias de acuerdo 
con los términos del instrumento de ratificación de la 
Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias 
por el Reino de España (BOE núm. 222, de 15 de seti-
embre de 2001).

Finalmente, el artículo 143.2 del Estatuto, atribuye con-
juntamente a la Generalitat y al Conselh Generau d’Aran 
la competencia sobre la normalización lingüística del 
aranés.

Pues bien, la Ley 35/2010, objeto del presente recurso, 
es fruto del desarrollo de estos preceptos estatutarios y, 
como se desprende de la lectura de su preámbulo y de 
su artículo 1, su objeto y finalidad no se circunscriben al 
desarrollo del estatuto jurídico de su oficialidad sino que 
principalmente, la regulación que esa ley contiene, per-
sigue objetivos de reconocimiento, amparo, protección y 
promoción, propios de una ley de normalización lingüís-
tica dictada en desarrollo de las correspondientes dispo-
siciones constitucionales (arts. 3.2, 3.3 y 148.17 CE) y 
estatutarias (arts. 6.5, 50.1,36 y 143.2 EAC).

Como ya se ha señalado anteriormente, la STC 31/2010 
en su FJ 14 a declaró inconstitucional el empleo de la 
expresión «preferente» en el artículo 6.1 EAC al con-
siderar que su empleo conllevaba la imposición, con 
carácter general e incondicionado, de un uso preferente 
del catalán respecto del castellano por parte de las ad-
ministraciones públicas y los medios de comunicación 
públicos en Cataluña, determinando así la primacía de 
una lengua sobre otra igualmente oficial, contraria al 
necesario equilibrio entre lenguas igualmente oficiales. 
Sin embargo, con la misma rotundidad con la que afirma 
que debe existir un perfecto equilibrio entre las lenguas 
oficiales y que el carácter de propia no puede justificar 
un trato privilegiado, también admite que el legislador 
pueda adoptar, si existen situaciones históricas de dese-

de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria 
del uso preferente de aquella lengua» porque ello «implica 
la primacía de una lengua sobre otra» y supone «la pres-
cripción de un uso prioritario [...] en perjuicio del equilibrio 
inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que 
en ningún caso pueden tener un trato privilegiado».

Sin embargo, a pesar de la rotundidad con que mantiene 
la inconstitucionalidad de la imposición estatutaria de la 
preferencia en el uso, por parte de los poderes públicos, 
de una determinada lengua oficial, en el mismo apartado 
en que realiza esta afirmación, la propia STC 31/2010 
considera que la misma debe entenderse «sin perjuicio, 
claro está, de la procedencia de que el legislador pue-
da adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas 
medidas de política lingüística tendentes a corregir, de 
existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de 
las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así 
la posición secundaria o de postergación que alguna de 
ellas pudiera tener». Pues bien, esto es, precisamente, lo 
que hace el legislador catalán cuando en la Ley 35/2010 
adopta medidas de protección de la lengua aranesa de 
forma adecuada y proporcional a la grave situación de 
postergación que sufre esta lengua, según se desprende 
de los datos oficiales elaborados por el Ministerio de Po-
lítica Territorial y facilitados por el Estado Español en 
los informes sobre cumplimiento en España de la Carta 
Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del 
Consejo de Europa.

II. El distinto contexto normativo en que 
se emplea la expresión «uso preferente» 
excluye la aplicación mimética 
a las disposiciones impugnadas 
de lo resuelto por la STC 31/2010 
en relación al artículo 6 del EAC 

La Ley del Parlamento de Cataluña 35/2010, de 1 de oc-
tubre, del occitano, aranés en Arán supone, como indica 
su preámbulo, un paso más hacia el reconocimiento y la 
protección del aranés en tanto que lengua de comunica-
ción propia de Arán, contribuyendo así a la salvaguarda 
y la difusión del patrimonio lingüístico occitano que Es-
paña comparte con otros dos estados europeos.

En efecto, el artículo 3.4 del anterior Estatuto catalán 
preveía: «el habla aranesa será objeto de enseñanza y de 
especial respeto y protección» y, en desarrollo de dicho 
precepto, el legislador catalán aprobó sucesivamente la 
Ley 7/1983, de 15 de abril, de normalización lingüística, 
que al tiempo que mandataba a los poderes públicos la 
garantía del uso y enseñanza de esta variedad lingüística 
de la lengua occitana, reconocía al aranés el carácter de 
lengua propia de Aran y a sus parlantes algunos derechos 
lingüísticos; la Ley 16/1990, de 13 de julio, del régimen 
especial del Valle de Arán, que declaró la oficialidad del 
aranés en el territorio de Arán, reforzó las garantías de 
su uso y su enseñanza y mandató la necesidad de impul-
sar su normalización, y, finalmente, la Ley 1/1998, de 7 
de enero, de política lingüística, que además de conte-
ner disposiciones específicas en cuanto a la toponimia, 
la antroponimia y los medios de comunicación dispuso 
su aplicación supletoria en relación al uso del aranés y la 
prohibición de que sus preceptos fueran interpretados en 
perjuicio del uso de dicha modalidad lingüística.



31 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 171

4.87.10. INFORMACIó 101

en el sistema normativo funciones que cabe calificar 
como materialmente constitucionales, por servir a los 
fines que conceptualmente se tienen por propios de la 
norma primera de cualquier sistema de derecho», en este 
sentido, la Constitución atribuye a los Estatutos de Au-
tonomía el carácter de norma institucional básica de la 
Comunidad Autónoma respectiva, expresión de su auto-
nomía y fundamento de su potestad legislativa.

Los Estatutos de Autonomía cumplen, en consecuencia, 
una función y tienen un contenido constitucionalmente 
determinado, pero, asimismo, se integran en el ordena-
miento bajo la forma jurídica de Ley orgánica (81 y 147 
CE) y requieren un procedimiento especial de elabora-
ción y reforma que las dota de una especial rigidez.

En este sentido, la naturaleza y la función constitucio-
nales de los Estatutos determinan su posible contenido, 
y, aunque por lo que respecta a la materia lingüística, 
concernida en el presente recurso, la remisión del artí-
culo 3.2 CE a los respectivos Estatutos de Autonomía, 
despeja cualquier duda respecto a la constitucionalidad 
de la inclusión en la norma estatutaria de preceptos que 
declaran la oficialidad en el territorio autonómico de 
lenguas españolas distintas del castellano, así como de 
aquellos que regulan el estatuto jurídico básico de las 
mismas, debe tenerse en cuenta, como pone de manifi-
esto la STC 31/2010 en su FJ 6, que la «especial rigidez 
del Estatuto de Autonomía supone una petrificación de 
su contenido que puede llegar a no compadecerse con un 
efectivo derecho a la participación política en el ejercicio 
de los poderes estatuidos».

Así, aunque el EAC sea la norma pertinente tanto para 
disponer la eventual cooficialidad de una lengua españo-
la distinta del castellano como para regular el «alcance 
de la oficialidad, o, el contenido inherente al concepto de 
cooficialidad» (SSTC 82/1986, FFJJ 5 y 6; 123/1988, FJ 
8, y 56/1990, entre otras), la regulación que en materia 
lingüística contenga el Estatuto, además de los límites 
cualitativos impuestos por la observancia de las dispo-
siciones y los principios constitucionales, se ve afectado 
por un límite de carácter cuantitativo derivado, no sólo 
de la función que la CE le atribuye como norma sino de 
la petrificación de dicho contenido atendida la especial 
rigidez de las normas estatutarias.

Por otra parte, debe señalarse, como también ha mani-
festado la jurisprudencia constitucional, que mientras la 
declaración de oficialidad o sus consecuencias no guar-
dan relación con la implantación social de una lengua, 
la normalización lingüística precisa, justamente, de una 
situación de menor implantación, de postergación que 
determine la necesidad de proteger de forma especial 
la lengua situada en injusta desigualdad respecto a otras 
también oficiales en el mismo territorio, pues ello justifi-
ca la adopción de medidas de discriminación positiva si-
empre que las mismas sean las adecuadas y guarden una 
razonable relación de proporcionalidad (SSTC 83/1986; 
69/1988; 80/1988; 337/1994).

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el concep-
to de «normalización» de una lengua debe interpretarse 
como un proceso, se trata de adoptar las medidas de pro-
tección y fomento necesarias para alcanzar la igualdad 
plena respecto de las restantes lenguas oficiales, y dichas 

quilibrio, medidas de normalización lingüística adecua-
das y proporcionales, para enderezar estas situaciones. 
De igual forma, también en el FJ 14 y más claramente 
en el FJ 25 admite, recogiendo la doctrina sentada en su 
anterior STC 331/1994, que en atención al objetivo de 
normalización lingüística el catalán pueda ser «el cen-
tro de gravedad de este modelo de bilingüismo» siem-
pre que «ello no determine la exclusión del castellano 
como lengua docente de forma que quede garantizado 
su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad 
Autónoma». Asimismo, el Alto Tribunal, en reiteradas 
ocasiones ha declarado la constitucionalidad de precep-
tos legislativos, tanto estatales como autonómicos, que a 
pesar de suponer un cierto desequilibrio en el uso de dos 
lenguas oficiales encontraban su adecuación al modelo 
lingüístico diseñado por la constitución, bien en la distri-
bución competencial de la materia objeto de regulación, 
bien en razones de normalización lingüística (entre otras 
SSTC 69/1988; 123/1988; 87/1997; 147/1996; 173/2005).

En este mismo sentido, el TS en el FJ 7 de la Sentencia 
número 6723/2000 de la Sala de lo Contencioso, Sección 
4, entendió que el uso prioritario del gallego, previsto 
por la Ley de Galicia 5/1988, de 21 de junio, sobre uso 
del gallego como lengua oficial por entidades locales, 
tenía perfecto acomodo dentro de las medidas de nor-
malización lingüística que podía adoptar el legislador 
autonómico y que no vulneraba el marco constitucional 
y estatutario de oficialidad de las lenguas fijado en el art. 
3 de la Constitución Española y los preceptos estatuta-
rios correspondientes, al quedar indemne el derecho de 
todo ciudadano a usar el castellano tanto en sus relacio-
nes con los poderes públicos, como en su participación, 
en condiciones de igualdad, en los asuntos y funciones 
públicas, afirmando textualmente: «En consecuencia, es 
constitucionalmente posible que la legislación autonómi-
ca incorpore un uso preferente de la lengua gallega en 
las Administraciones Públicas, de la propia Comunidad 
Autónoma y de las Entidades locales gallegas, que se 
traduce, en lo que aquí importa en que éstas actúen de 
acuerdo con lo dispuesto en la LNLG (art. 6.4), y que 
no ofrezca dudas de constitucionalidad, siempre que sea 
interpretada «ex constitutione» según los límites expues-
tos, la disposición legal, que reproduce la sentencia re-
currida, establecida en el artículo 1 de la Ley del Parla-
mento de Galicia, Ley 5/1988, de 21 de junio, sobre uso 
del gallego como lengua oficial por entidades locales.»

Llegados a este punto, interesa destacar que en la STC 
31/2010, el Tribunal Constitucional enjuiciaba la consti-
tucionalidad de un texto estatutario, y por tanto, los ra-
zonamientos y las afirmaciones relativas a lo dispuesto 
en el artículo 6.1 del EAC y contenidas en su FJ 14 de-
ben entenderse hechas no sólo en función de lo dispuesto 
sino también en función de la naturaleza del instrumento 
jurídico en que se contiene la regulación enjuiciada.

En efecto, como mantiene el Alto Tribunal en su reite-
rada STC 31/2010, «los Estatutos de Autonomía, son 
normas subordinadas, como corresponde a disposiciones 
normativas que no son expresión de un poder soberano, 
sino de una autonomía fundamentada en la Constitución 
y por ella garantizada» (FJ 3). Pero, al tiempo que son 
normas jerárquicamente subordinadas a la única Norma 
Fundamental que es la Constitución, también «cumplen 
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talmente distinto. En efecto, al disponer el uso preferente 
de una lengua minorizada en una ley de normalización 
lingüística, se pretende que se visualice su valor oficial, 
su igual dignidad respecto a las restantes lenguas igual-
mente oficiales pero con una realidad sociolingüística de 
ventaja. Se dispone un uso emblemático que tiene por 
finalidad poner de relieve el carácter oficial de la lengua, 
dignificar su uso, darle visibilidad pública para destacar 
que no se está ante una lengua de mero uso doméstico 
o informal, sino ante una lengua con pleno reconocimi-
ento oficial. La preferencia en este caso no tiene como 
referente el parámetro jerárquico de la primacía, preva-
lencia o supremacía, que la STC 31/2010 juzga inconsti-
tucional, sino el uso destacado o emblemático de dicha 
lengua en el espacio público para así captar, significar o 
visualizar su dignidad y su oficialidad. No se establece 
una superioridad, ventaja o excelencia sino que se pre-
tende dignificar una lengua reconociéndole una posición 
destacada a su uso por los poderes públicos, por lo que, 
sin atentar contra el principio de igualdad formal que se 
predica de las lenguas oficiales, se establece una deter-
minada preferencia de uso como medida de discrimina-
ción positiva con el propósito de alcanzar una igualdad 
real con las restantes lenguas oficiales, completando, sin 
vulnerar, el principio de igualdad formal de las lenguas 
oficiales.

Atribuir distinto significado a una misma expresión cu-
ando esta es utilizada en contextos normativos distintos 
no es un fenómeno extraño en el razonamiento jurídi-
co. Así y ciñéndonos a la materia lingüística que nos 
ocupa, la expresión «deber de conocer» referida a una 
lengua tiene distinto significado si se recoge en el texto 
constitucional que si se hace en un texto estatutario, y 
resulta inconstitucional si se preceptúa en una ley ordi-
naria. En efecto, el Tribunal Constitucional en el FJ 14 
de su STC 31/2010, cuando aborda la cuestión relativa 
a la constitucionalidad de la imposición estatutaria del 
deber de conocimiento del catalán prevista en el artículo 
6.2 EAC en términos idénticos a los empleados por el 
artículo 3.1 de la Constitución en relación al castellano, 
afirma que tal cuestión debe resolverse sobre la base de 
que tal deber no viene impuesto por la Constitución y no 
es inherente a la cooficialidad, y concluye que tal previ-
sión sería inconstitucional y nula si pretendiera imponer 
un deber de conocimiento del catalán «equivalente en 
su sentido al que se desprende del deber constitucional 
de conocimiento del castellano». Así, el Alto Tribunal si 
bien no declara inconstitucional la imposición del deber 
de conocer el catalán, como sí lo hiciera respecto a idén-
tica previsión respecto del gallego por estar dispuesta en 
una ley ordinaria y no en una norma estatutaria (STC 
84/1986) da a la expresión «deber de conocer» un sig-
nificado completamente distinto pero compatible con su 
constitucionalidad.

Pues bien, en el caso de los preceptos impugnados objeto 
de este recurso, el significado de la expresión «uso pre-
ferente» tiene un significado distinto al que la misma ad-
quiere cuando es utilizada en una norma estatutaria que 
desarrolla el alcance de la oficialidad de una lengua co-
oficial, un significado que, sin traspasar los límites de la 
técnica de la interpretación conforme, permite dar a los 
preceptos recurridos una lectura constitucional que, de 
acuerdo con el principio de conservación de la Ley, debe 

medidas serán pues necesariamente distintas en cada 
momento y lugar en función de cual sea el grado de pos-
tergación de la lengua cuyo uso se pretende normalizar.

En consecuencia, el criterio jurisprudencial contrario 
al establecimiento en un precepto estatutario de un uso 
preferente de la lengua catalana, establecido en el FJ 14, 
en relación al artículo 6 EAC, y en el FJ 23 al analizar 
y validar el artículo 50.5 EAC, determina la inconstitu-
cionalidad de esta previsión estatutaria por el hecho de 
consagrar unas medidas que suponen o implican estable-
cer una primacía de una lengua sobre otra en el territorio 
de la Comunidad Autónoma, en una norma que, por su 
naturaleza, función y rango normativo comporta sustraer 
al legislador ordinario competente en cada caso, la deci-
sión de adoptar o no, o de modular como crea conveni-
ente, las medidas de discriminación lingüística en favor 
de las lenguas que se encuentren en una posición secun-
daria o de postergación, de acuerdo con la situación en 
que se encuentre la lengua objeto de normalización en 
cada momento.

Así, es el establecimiento del uso preferente de una len-
gua cooficial por una norma estatutaria el que ha esta-
do declarado de forma expresa anticonstitucional por la 
STC 31/2010. En cambio, la posibilidad de que una ley 
ordinaria del legislador catalán, dictada en ejercicio de 
la competencia de normalización lingüística del aranés 
(reconocida por los artículos 6.5 y 143.2 EAC), esta-
blezca el uso preferente de dicha lengua como medida 
de política lingüística para normalizar el uso de dicha 
modalidad lingüística de la lengua occitana en su ter-
ritorio es, como se intentará demostrar en las presentes 
alegaciones, perfectamente conforme con el modelo 
lingüístico constitucional, puesto que no afecta el régi-
men de cooficialidad lingüística sino que constituye una 
medida compensatoria de la situación de desequilibrio y 
postergación que sufre la lengua aranesa, y que ha sido 
legítimamente adoptada por el legislador ordinario com-
petente en la normalización lingüística de dicha lengua y 
que encuentra cobertura en el mandato que dirigen a los 
poderes públicos los artículos 3.3 CE y 50.1 EAC.

III. La preferencia como medida 
de normalización lingüística adecuada 
y proporcional para la normalización 
lingüística de la lengua occitana en Aran

Como se ha apuntado en el apartado anterior, la expre-
sión «uso preferente» no tiene el mismo el significado 
cuando se utiliza en una norma estatutaria, con función 
de definir, con vocación de permanencia y con carácter 
general y abstracto el estatus de una lengua, que cuando 
es utilizada por una ley ordinaria de normalización lin-
güística con el propósito de implementar políticas lingü-
ísticas tendentes a conseguir una igualdad real entre una 
lengua que se encuentra en una situación sociolingüís-
tica de extrema precariedad y otras lenguas igualmente 
oficiales en ese territorio pero que no sufren dicha situa-
ción de precariedad.

Así, cuando la expresión «preferente» se utiliza en el pro-
ceso de normalización lingüística de una lengua minori-
zada por una ley ordinaria deja de significar o implicar el 
establecimiento de una «primacía» de una lengua sobre 
otra igualmente oficial, para adquirir un significado to-
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culo 143.2 reconoce conjuntamente a la Generalitat y al 
Conselh Generau d’Aran la competencia de normaliza-
ción lingüística del Aranés.

Asimismo, y como ya se ha señalado anteriormente, el 
Estado español también se encuentra internacionalmen-
te obligado a proteger la lengua aranesa en los términos 
que resultan de su declaración de ratificación de la Carta 
Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Por 
otra parte, debe recordarse que el artículo 9.2 CE dirige 
a los poderes públicos el mandato de promover la liber-
tad y la igualdad real y efectiva de los individuos, pero 
también la de los grupos en los que estos se integran, y 
ello también incluye a las minorías lingüísticas.

En definitiva pues, debe concluirse, que la finalidad de 
perseguir la igualdad substancial de la lengua aranesa 
respecto de la castellana y la catalana que, como ella son 
lenguas oficiales de la comunidad Autónoma, es una fi-
nalidad legítima.

Resta pues determinar si la medida adoptada por el le-
gislador catalán en los preceptos impugnados es adecua-
da y proporcional en vistas a alcanzar esta finalidad legí-
tima, y, para ello es necesario, en primer lugar, conocer 
la realidad sociolingüística del aranés y juzgar después 
si la misma justifica, por ser adecuadas y proporciona-
das, la adopción de medidas como las contenidas en la 
regulación establecida por los artículos 2.3, 5.4, 5.7 y 6.5 
de la Ley catalana 35/2010.

En la actualidad, los datos oficiales elaborados por el 
Ministerio de Política Territorial y facilitados por el Es-
tado Español en los tres informes sobre el cumplimiento 
en España de la Carta Europea de las Lenguas Regiona-
les o Minoritarias del Consejo de Europa correspondien-
tes, respectivamente, a la situación existente hasta el año 
2002 el primero, al periodo 2002-2006 el segundo, y al 
periodo 2006-2009 el tercero, revelan con toda contun-
dencia que la lengua occitana o aranés en Arán, se en-
cuentra en una situación de anormalidad lingüística, de 
precariedad y de desequilibrio respecto a las otras dos 
lenguas oficiales que justifica la adopción de medidas 
correctivas como las que se contienen en los preceptos 
impugnados.

En el primero de los informes («Informe sobre la apli-
cación en España de la Carta Europea de las lenguas 
regionales y minoritarias.2002») se describen las carac-
terísticas sociolingüísticas del aranés, y se indica que se 
habla en el Valle de Arán y que se desconoce en el res-
to del Estado, puesto que los porcentajes de población 
de Cataluña y del resto de España que conoce y está en 
condiciones de usar dicha lengua son insignificantes. En 
este sentido, hay que tener en cuenta que a 1 de enero 
de 2011, los datos del padrón de habitantes daban una 
población total de 10.275 personas en Arán.

Según el censo lingüístico realizado en 1996, cuyos datos 
se incorporaron a este primer informe, entendía el ara-
nés el 90% de la población de Arán, lo hablaba el 64,9%, 
lo leía el 59,3% y lo escribía el 25%. Sin embargo, con-
forme a los datos que constan en el Tercer informe sobre 
el cumplimiento en España de la CELRM, presentado en 
julio de 2010 al Consejo de Europa, en Arán, entiende la 
lengua occitana o aranés el 78% de la población, lo habla 
el 56%, lo lee el 58% y lo escribe el 34%. Queda pues de 

prevalecer sobre las que comporten su anulación por in-
constitucionalidad (entre otras SSTC 4/1981; 63/1982; 
111/1993-FJ8; 76/1996, FJ 5; 176/1999-FJ 3; 24/2004, FJ 
6; 138/2005, FJ 5; 131/2006, FJ 2; 235/2007).

En consecuencia, la preferencia a que hacen referencia 
los preceptos impugnados de la Ley catalana 35/2010 no 
tiene el significado de primacía, superioridad, ventaja o 
excelencia de una lengua, que le concedería una posición 
de supremacía contraria al principio de igualdad de las 
lenguas oficiales y que debería juzgarse inconstitucional, 
sino el de dar dignidad o distinguir el uso de una len-
gua para destacar su carácter oficial y promover su uso, 
es decir, el propio de una medida de política lingüística 
dirigida a corregir situaciones de desequilibrio entre len-
guas cooficiales.

Llegados a este punto, debe señalarse que la adopción de 
medidas legislativas de política lingüística que supongan 
una discriminación positiva, en orden a la normalización 
lingüística, sólo podrá reputarse constitucional si tales 
medidas son adecuadas y proporcionales al desequili-
brio que dicha lengua sufre respecto de las otras lenguas 
oficiales y siempre que, además, respeten los principios 
del modelo lingüístico constitucional, condiciones que, 
en opinión de esta representación, cumplen sobradamen-
te las disposiciones contenidas en los artículos 2.3, 5.4, 
5.7 y 6.5 de la Ley catalana 35/2010.

En efecto, y como ya ha puesto de manifiesto tanto la ju-
risprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos al interpretar el artículo 14 del Convenio Europeo de 
Protección de los Derechos Humanos de 4 de noviembre 
de 1950 (entre otras en la Sentencia de 23 de julio de 
1968, relativa a determinados aspectos del régimen lin-
güístico de la enseñanza en Bélgica), como la establecida 
por el Tribunal Constitucional al interpretar el principio 
de igualdad consagrado por el artículo 14 de la CE (en-
tre otras SSTC 128/1987; 166/1988; 19/1989; 145/1991; 
216/1991 y la más reciente STC 79/2011), para no en-
tender contraria al principio de igualdad una medida o 
regulación que establezca una discriminación positiva, 
tal medida debe perseguir una finalidad legítima y ser 
adecuada y proporcional a la consecución de la finalidad 
perseguida.

Pues bien, de acuerdo con estos criterios jurisprudencia-
les, la regulación establecida en los preceptos impugna-
dos tan solo podrá reputarse constitucional si persigue 
una finalidad legítima y comporta la adopción de me-
didas adecuadas y proporcionales en orden a alcanzar 
dicha finalidad.

En el supuesto que nos ocupa, la finalidad de proteger 
la lengua aranesa, como patrimonio cultural del Estado 
Español está expresamente recogida en el artículo 3.3 de 
nuestra Norma Fundamental, que, en su artículo 148.1.17, 
permite asumir a todas las Comunidades Autónomas la 
competencia para fomentar la enseñanza de las lenguas 
propias. En este mismo sentido, el EAC en su artículo 
50.1 extiende el mandato dirigido a los poderes públicos 
de proteger, fomentar el uso, la difusión i el conocimi-
ento del catalán, también al aranés, y en su apartado 7, 
dispone que el Estado, de acuerdo con lo dispuesto por 
la CE también debe participar de forma coordinada en 
la aplicación de estos principios y, finalmente, en el artí-
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los que se refiere esencialmente el recurso planteado, pu-
ede apreciarse como se deduce de las dos recomendaci-
ones para España, aprobadas por el Comité de Ministros 
del Consejo de Europa de 21 de septiembre de 2005 y de 
10 de diciembre de 2008 que recomiendan a las autorida-
des españolas adoptar las medidas necesarias para ase-
gurar que un porcentaje adecuado de personal al servicio 
de la Administración del Estado y de las Comunidades 
Autónomas en los territorios de aplicación de la Carta, 
tenga un conocimiento práctico de las lenguas pertinen-
tes y, especialmente, que se asegure «la presencia de to-
das las lenguas regionales y minoritarias en los servicios 
públicos estatales.», podemos concluir que, hoy en día, 
nos encontramos aún lejos de alcanzar los compromisos 
adquiridos por España al suscribir la Carta Europea de 
las Lenguas Regionales y Minoritarias, y que existe un 
desequilibrio, especialmente en cuanto al uso del aranés 
en los ámbitos institucionales y administrativos.

También en los medios de comunicación públicos la 
utilización del aranés es, todavía hoy, muy minoritaria. 
Así, de toda la oferta de radio que se escucha en Arán, 
únicamente una emisora da un matinal en occitano, y 
por lo que a televisión se refiere, TV de Cataluña tiene 
un programa de 15 minutos a la semana, y la televisión 
privada de concesión de la Generalitat, otros 15 minu-
tos a la semana, del canal multiplex exclusivo de la Val 
d’Aran que se adjudicó a un consorcio de ayuntamien-
tos del Aran, no consta el porcentaje de utilización del 
aranés en su programación. En cuanto a prensa escrita, 
se tiene constancia únicamente de la existencia de una 
revista mensual Aran ath dia, que disfrutó de una sub-
vención pública para su distribución en toda Cataluña. 
En los últimos años, otras dos revistas, una trimestral y 
otra semestral, se han venido publicando de forma relati-
vamente regular para su distribución en Arán.

La situación de la lengua aranesa, como queda patente a 
la vista de los datos oficiales referenciados, es de grave 
postergación y desequilibrio respecto a las dos otras len-
guas oficiales en el territorio de Aran, no solo su carác-
ter de lengua oficial es deficientemente conocido por el 
conjunto de la población sino que, además su uso por los 
poderes públicos en Aran se encuentra postergado res-
pecto a las otras lenguas oficiales y su uso social, emi-
nentemente oral, se encuentra hoy en declive, a pesar de 
las políticas de normalización lingüística implementadas 
al amparo de lo dispuesto por la Ley catalana 7/1983, de 
15 de abril, de normalización lingüística, la Ley catalana 
16/1990, de 13 de julio, del régimen especial del Valle de 
Arán y la Ley catalana 1/1998, de 7 de enero, de política 
lingüística.

Así, para conseguir una igualdad real entre las tres len-
guas oficiales en dicho territorio, es necesario adoptar 
medidas compensatorias, más intensas que las adopta-
das anteriormente, medidas, que sin vulnerar el modelo 
lingüístico constitucional, sean capaces de subsanar y 
reconducir esta situación.

La Ley de Cataluña 35/2010, como refiere en su preám-
bulo, ha querido servir a esa función de normalización 
del uso de la lengua occitana fijando, por lo que se refiere 
al objeto de este recurso, unas medidas de protección y 
apoyo más intensas, especialmente en Arán, que afectan 
a los usos lingüísticos en los ámbitos institucional, de 

manifiesto que en los últimos quince años se han pro-
ducido unos retrocesos significativos en la comprensión, 
uso oral y lectura de la lengua occitana o aranés y, si esa 
tendencia no se cumple en la competencia para escribir 
en aranés, ello es consecuencia de su incorporación al 
sistema educativo a partir de 1990.

Un dato esencial para explicar ese retroceso del cono-
cimiento del aranés es el crecimiento demográfico de 
Arán. La población total de Arán era de 7.938 habitantes, 
según datos del Censo correspondiente a 2001. Pero la 
población de Arán se ha incrementado en estos últimos 
años, y según los datos de empadronamiento de 2010 
facilitados por el Instituto de Estadística de Catalunya 
(IDESCAT), ha pasado a ser de 10.206 habitantes. Ello 
se explica, sobre todo, porque se trata de un territorio 
de destino, dentro del proceso de inmigración reciente 
y, por tanto, cuenta con un elevado número de habitantes 
nacidos fuera del Valle, que no conocen la lengua arane-
sa y que tan sólo en pocos casos se incorpora al sistema 
educativo.

Así, con la especificación de la población de Arán en 
función de su lugar de nacimiento, según los datos del 
IDESCAT, resultan las siguientes cifras de habitantes: 

Población total de Arán 10.206

Nacidos en Cataluña 5.643

Nacidos en el resto de España 2.083

Nacidos en el extranjero 2.480

En consecuencia, puede afirmarse, de acuerdo con estos 
datos, que aproximadamente la mitad de la población de 
Arán no tiene como lengua de origen el aranés, puesto 
que no ha nacido en Arán. En cambio, un 81% de la po-
blación de Arán tiene como lengua oficial del lugar de 
origen la lengua castellana, puesto que el 25% de la po-
blación nacida en el extranjero (596 personas), procede 
de países cuya lengua oficial es el castellano.

Pero, además, deben destacarse, por su conexión con el 
objeto de este recurso, algunos datos contenidos en el 
ya citado Tercer Informe relativo al periodo 2006-2009, 
que evidencian la situación real de extrema precariedad 
de la lengua occitana en Arán y en el resto de Cataluña.

En efecto, en el año 2008, es decir, dos años después 
de la aprobación del vigente Estatuto de Autonomía, en 
Cataluña, todavía el 56,9% de la población ignoraba que 
el aranés tuviera la condición de lengua oficial. Única-
mente el 39,7% de la población total de Cataluña declara 
conocer ese hecho y, en el propio territorio de Aran, ese 
hecho era desconocido por el 14,2% de la población.

Así mismo, el informe reconoce que en la Administra-
ción del Estado en Arán no se usa la lengua occitana o 
aranés, y que únicamente en las elecciones las papeletas 
y alguna información electoral se ofrece en trilingüe, 
castellano, catalán y aranés, que no existe traducción ofi-
cial de las normas legales del Estado a la lengua aranesa 
y que en la Administración de Justicia, en Arán, igual-
mente, el uso del occitano ha sido casi inexistente, con 
alguna pura excepción con valor testimonial.

Por otro lado, si se atiende al uso de la lengua occitana o 
aranés en los ámbitos institucionales y administrativos, a 
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Arán, reduciendo, de este modo, el alcance de la medida 
de discriminación positiva a favor del Aranés al míni-
mo necesario para alcanzar el objetivo de normalización 
propuesto.

En definitiva, debe concluirse que la preferencia conferi-
da por los preceptos recurridos de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 35/2010, al uso institucional y administra-
tivo del aranés en Arán no confiere una primacía a la 
lengua occitana sobre la castellana ni sobre la catalana y, 
por tanto, no cabe aplicar por analogía a estas disposici-
ones la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional 
respecto del art. 6 del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña, sino que al articular una medida de protección lin-
güística perfectamente lícita y proporcionada, tendente a 
corregir la situación de desequilibrio de la lengua occita-
na respecto de la castellana y la catalana, para subsanar 
la posición secundaria y de postergación que actualmen-
te padece se adecua perfectamente al modelo lingüístico 
que definen la CE y el EAC.

IV. Adecuación constitucional 
de los artículos 2.3, 5.4, 5.7 y 6.5 de la Ley 
del Parlamento de Cataluña 35/2010, 
de 1 de octubre, del occitano, aranés en Aran 

Como se deduce de lo expuesto en los apartados prece-
dentes de estas alegaciones, los preceptos de la Ley de 
Cataluña 35/2010 objeto de este recurso no desarrollan 
o fijan el alcance de la oficialidad de la lengua occitana, 
sino que instrumentan medidas de protección y fomento 
del aranés, con el objetivo de corregir la actual situación 
de desequilibrio lingüístico en el uso institucional y ad-
ministrativo de esa lengua oficial, y ello, en ejercicio de la 
competencia de normalización lingüística que el artículo 
143.2 del EAC reconoce a la Generalitat de Cataluña.

En efecto, mientras alguno de los preceptos de la Ley de 
Cataluña 35/2010 determinan el alcance de la cooficiali-
dad de la lengua occitana o aranés, como es el caso, por 
ejemplo, de los arts. 6.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, etc., cuando 
determinan la validez de documentos o actos expresados 
en esa lengua, los preceptos recurridos, en cambio, en 
nada afectan a la validez ni a los efectos jurídicos del uso 
del aranés, sino que únicamente recogen medidas que 
destacan o resaltan el uso de ésta a fin de garantizar el 
uso del aranés por los poderes públicos pero sin excluir 
el de las otras dos lenguas oficiales en el territorio.

En ese sentido, como ya se ha apuntado anteriormente, 
el legislador autonómico tiene en esta materia un ámbito 
de actuación más amplio que el que tenía el del legisla-
dor estatutario, puesto que es al legislador autonómico 
ordinario, y no al que aprueba el Estatuto, a quien cor-
responde el ejercicio de la competencia autonómica de 
normalización lingüística. Por otra parte, y como ya se 
ha puesto también de manifiesto, es la ley autonómica y 
no el Estatuto de Autonomía, el instrumento normativo 
idóneo para establecer medidas, más o menos tempo-
rales o circunstanciales, que resulten adecuadas y sean 
proporcionadas a las necesidades concretas del proceso 
de normalización y de la situación de desequilibrio lin-
güístico existente.

A parte de los precedentes normativos y los criterios ju-
risprudenciales reseñados en el apartado II de estas ale-

la onomástica, la enseñanza y los medios de radiodifu-
sión y televisión. Medidas que, como ya se ha señalado, 
en modo alguno alteran el régimen de la oficialidad lin-
güística, ni el estatus de la lengua, ni comportan superi-
oridad, ni primacía, ni privilegio alguno respecto de las 
otras dos lenguas oficiales en Arán.

Como se ha visto en el segundo apartado de estas ale-
gaciones, declarar una preferencia del uso o empleo del 
Aranés en una ley ordinaria y con objeto de normalizar 
el uso de una lengua minorizada no implica atribuir pri-
macía a dicha lengua, ni atribuirle un trato privilegiado, 
sino destacar o significar emblemáticamente su uso po-
niendo de relieve que no se trata de una lengua de mero 
uso doméstico o informal, sino de una lengua con re-
conocimiento oficial pleno. Se trata de simples medidas 
compensatorias, necesarias temporal y circunstancial-
mente para corregir la precaria situación sociolingüísti-
ca de la lengua de Aran, medidas que dan visibilidad al 
carácter oficial de la lengua, destacando su uso respecto 
de las otras dos lenguas también oficiales pero en una 
situación sociolingüística de ventaja y, que no menosca-
ban las consecuencias jurídicas inherentes a la pluriofi-
cialidad lingüística, pues no impiden que las otras dos 
lenguas oficiales sigan considerándose medio normal 
de comunicación en y entre los poderes públicos y en 
su relación con los sujetos privados, con plena validez y 
efectos jurídicos, ni comportan en modo alguno que se 
excluya o margine el uso del castellano o del catalán, ni 
que se niegue el derecho de opción lingüística a ningún 
ciudadano, ni que se establezca ningún tipo de jerarquía 
o primacía en el estatuto jurídico de las tres lenguas ofi-
ciales del territorio, respetándose, por tanto, el equilibrio 
o igualdad entre las lenguas oficiales.

En efecto, otorgar al aranés un uso preferente en el sen-
tido que acaba de exponerse, es una medida idónea, 
puesto que el uso regular y frecuente del aranés por las 
instituciones de Arán y las demás Administraciones y 
poderes públicos en ese territorio, permitirá evidenciar 
ante los ciudadanos que se trata de una lengua oficial y 
que puede ser usada por y ante los poderes públicos con 
perfecta normalidad. Es una medida que se ha revelado 
como necesaria cuando es notorio y se constata con los 
sucesivos Informes estatales a los que nos hemos referi-
do en los párrafos anteriores que las medidas de fomento 
y protección adoptadas hasta hoy no bastan para com-
pensar el declive del uso de la lengua aranesa en esos 
ámbitos.

Por otra parte, se trata igualmente de una medida pro-
porcionada, puesto que la diferencia de trato que esa pre-
ferencia supone respecto de las otras lenguas oficiales, 
en la medida que no excluye ni margina el uso de las 
demás lenguas oficiales, no es susceptible de causar un 
perjuicio o incidencia negativa, en cuanto al reconoci-
miento, prestigio social y dignidad de la que ya gozan la 
lengua castellana y en menor medida la catalana, tanto 
en Arán como en Cataluña y en el conjunto del Estado.

Además, a favor de la efectiva proporcionalidad de esas 
medidas de protección, debe señalarse que la Ley cata-
lana 35/2010 las adopta no de manera uniforme ni en 
la misma medida en todo el ámbito territorial de ofici-
alidad de la lengua aranesa –el territorio de Cataluña–, 
sino circunscribiéndolas eminentemente al territorio del 



31 d’octubre de 2011 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 171

4.87.10. INFORMACIó 106

lenguas oficiales en el Valle de Aran y que por tanto pu-
eden ser normalmente utilizadas por las instituciones y 
administraciones en Aran, y ello, porque como se viene 
defendiendo, la expresión «uso preferente» tiene, cuan-
do es empleada por una ley ordinaria de normalización 
lingüística un significado distinto del que se le atribuye 
cuando es utilizada por una norma estatutaria que de-
termina y fija el alcance de la oficialidad de una lengua 
propia. En efecto, en el caso del artículo 2.3 recurrido, 
la expresión «uso preferente» significa uso emblemáti-
co, uso que destaca el carácter oficial de una lengua que, 
hoy por hoy, se encuentra postergada y en una posición 
muy secundaria y casi marginal, no comporta, en conse-
cuencia, una ventaja gratuita ni injustificada que altera 
el necesario equilibrio entre lenguas oficiales que exige 
el modelo lingüístico constitucional, sino que constituye 
una medida de política lingüística de discriminación po-
sitiva o medida compensatoria, adecuada y proporcional 
en orden a conseguir una finalidad legítima, como es la 
de alcanzar la igualdad real o substantiva entre las tres 
lenguas oficiales.

Pero además, la declaración general formulada en el art. 
2.3.a, no impone un mandato absoluto e incondicionado, 
sino que está expresado a modo de principio orientati-
vo genérico, y su alcance exacto ha sido modulado en la 
propia Ley, que en artículos posteriores concreta de dis-
tinta manera el uso del aranés en función de cada ámbito 
concreto de uso lingüístico.

Así, en el art. 5.2 la Ley catalana 35/2010, ese uso por 
el Conselh Generau d’Aran, las administraciones locales 
aranesas y las entidades públicas que dependan de ellos, 
se concreta en el deber de utilizar normalmente el aranés, 
en la forma que ellos mismos determinen, y sin perjuicio 
del derecho de los ciudadanos a presentar documentos y 
recibir notificaciones en otra lengua oficial; en el art. 5.3, 
en cuanto a la publicación de disposiciones, resoluciones 
y acuerdos del Conselh Generau d’Aran y los entes loca-
les de Arán, se limita a establecer el deber de publicarlas 
en aranés, sin perjuicio de su publicación en las demás 
lenguas oficiales y sin otra precisión en cuanto a la pre-
ferencia; en el art. 5.4 se determina que la Generalitat en 
Arán debe utilizar normalmente el aranés, si bien, como 
más adelante referiremos, en lo que atañe a los impre-
sos, formularios y textos administrativos, y sin perjuicio 
de lo establecido para las otras lenguas oficiales, deben 
priorizarse los escritos en aranés; mientras en el art. 5.5, 
cuando se refiere al conocimiento de la lengua aranesa 
por parte del personal y funcionarios del Conselh Gene-
rau d’Arán, de los entes locales de Arán y de los organis-
mos que de ellos dependan, se exige únicamente dicho 
conocimiento «en el grado adecuado».

Igualmente, la referencia que el art. 2.3.a hace al uso 
preferente de la lengua aranesa en los medios de comuni-
cación públicos, la enseñanza y la toponimia, se concre-
ta posteriormente en los arts. 19, 13 y 11, que establecen 
respectivamente el régimen propio de cada uno de estos 
ámbitos. Así, mientras que para los medios de comuni-
cación se prevé simplemente que han de producirse pro-
gramas radiofónicos y televisivos en lengua occitana y 
habilitar la posibilidad de que la lengua occitana tenga 
presencia en los medios, fomentando la prensa o publica-
ciones periódicas redactadas en aranés, en cambio, por 

gaciones, el propio Preámbulo de la Ley deja constancia 
de la naturaleza estrictamente normalizadora, de protec-
ción y fomento de la lengua occitana que tienen las me-
didas de preferencia de uso de esa lengua adoptadas por 
la Ley de Cataluña 35/2010.

En efecto, como se deduce de la simple lectura de su 
preámbulo, y de la literalidad de lo dispuesto en su artí-
culo 1, el principal objeto de la ley de Cataluña 35/2010 
es la protección en Cataluña del occitano, denominado 
aranés en Aran, en todos los ámbitos i sectores y el fo-
mento, la difusión y el conocimiento de esta lengua, co-
laborando así a dar cumplimiento a los objetivos de la 
Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias, 
y enmarcándose, por tanto, en el proceso de normaliza-
ción lingüística de esta lengua. Concretamente, de forma 
específica y por lo que respecta el objeto de este recurso, 
en el Preámbulo se explican del siguiente modo las me-
didas adoptadas: «En el ámbito institucional, la presen-
te ley establece que las administraciones e instituciones 
aranesas deben utilizar normalmente el aranés y que los 
servicios y organismos que dependen de la Generalidad 
en Arán también deben utilizarlo normalmente en sus 
relaciones administrativas y en la difusión de informa-
ción a la ciudadanía, sin perjuicio de los ciudadanos a 
escoger otra lengua oficial.»

Por tanto, y conforme a la constante doctrina expresa-
da por el Tribunal Constitucional desde la Sentencia 
36/1981 que considera al preámbulo como parámetro 
necesario de la interpretación de los preceptos legisla-
tivos, no puede deducirse del articulado de la Ley una 
ilegítima imposición de primacía del aranés respecto 
del castellano y del catalán, ni una alteración de las con-
diciones legales que determinan su carácter de lengua 
oficial, pues queda explícito que la Ley, cuando dispone 
el uso preferente del aranés, se propone únicamente pro-
teger y promover el uso del aranés en un contexto de de-
sequilibrio manifiesto en lo que se refiere a su utilización 
por parte de administraciones y organismos públicos en 
Arán, subsanando la posición secundaria y de posterga-
ción que actualmente padece, por lo que la preferencia 
en el uso institucional de la lengua occitana consiste en 
una pura medida compensatoria dirigida a la consecu-
ción de ese objetivo, de conformidad con lo expresamen-
te admitido por el Tribunal Constitucional en la STC 
31/2010 (FJ.14.a), como se podrá comprobar al analizar 
singularmente cada uno de los preceptos impugnados.

IV.1. El art. 2.3 no concede un privilegio inconstitucional 
al aranés en perjuicio de las otras lenguas cooficiales ni 
posterga o excluye el uso del castellano y el catalán en 
beneficio del Aranés por parte de las instituciones y ad-
ministraciones en Arán.

El art. 2.3.a de la Ley catalana 35/2010 establece que el 
aranés es la lengua de uso preferente de todas las insti-
tuciones de Arán, y precisa a continuación que se refiere 
específicamente al Conselh Generau d’Arán, la Admi-
nistración local y las entidades que dependen de ellos, 
además de los medios de comunicación públicos, la en-
señanza y la toponimia. Sin embargo, esta «preferencia», 
como se ha demostrado en los precedentes apartados de 
estas alegaciones, no tiene un significado de primacía y 
no confiere una posición de jerarquía a la lengua occita-
na respecto del castellano o del catalán que también son 
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ran desplegarse en la composición de los textos, y por 
mucho que intente hacerse un adecuado emplazamiento 
de los referidos escritos es obvio que deberá observarse 
un orden determinado en la presentación de las versio-
nes en las tres lenguas oficiales y que, para no dar una 
posición preferente a ninguna de las tres lenguas oficia-
les que resulte inconstitucional, no es exigible que deba 
utilizarse siempre el mismo color de tinta y tipo de letra, 
alternarse periódicamente el orden de la lengua utilizada 
o emplazarse los documentos de forma conjunta en el 
mismo lugar.

En efecto, apelar en este caso a la aplicación estricta de 
la igualdad de trato de las versiones en cada una de las 
tres lenguas oficiales conduce, como puede apreciarse, al 
absurdo. La preferencia a que hace referencia el artículo 
5.4 no altera ni afecta ni incide en la igualdad formal que 
exige el carácter oficial de las tres lenguas oficiales en 
Arán, sino que está optando por destacar la versión en 
aranés de los impresos, documentos o formularios para 
fomentar su uso, hoy minoritario, y significar y digni-
ficar el uso público de la lengua oficial más requerida 
de protección para así conseguir que los ciudadanos co-
nozcan su carácter oficial y sepan que pueden utilizarla 
en sus relaciones con las administraciones en los térmi-
nos que la propia Ley dispone. En consecuencia, no debe 
reputarse inconstitucional pues también en este caso se 
está ante una medida legítima que perdigue la normali-
zación lingüística y la protección del patrimonio lingü-
ístico del Estado español, como exige el artículo 3.3 CE.

IV.3. La preferencia del uso del aranés que el art. 5.7 im-
pone a la Administración del Estado en Arán, «en los tér-
minos que ésta determine» no vulnera la oficialidad del 
castellano ni las competencias del Estado.

El art. 5.7 dispone el uso preferente del aranés por la Ad-
ministración del Estado en Arán, «en los términos que 
esta determine». En el escrito de demanda el Abogado 
del Estado imputa a esta regulación dos motivos distin-
tos de inconstitucionalidad. En primer lugar, y aunque 
no lo afirma expresamente cuando concreta las imputaci-
ones a este precepto, considera vulnerado el régimen de 
oficialidad lingüística, al considerar que se contraviene 
el artículo 3.1 de la Constitución Española, en relación 
también con el art. 3.2 de la propia Norma Fundamen-
tal y el art. 6.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
En segundo lugar, entiende que ese precepto supone una 
imposición del uso de una lengua cooficial en ámbitos de 
competencia estatal, en contra de lo resuelto en la STC 
87/1997 (FJ.4).

No obstante, olvida que no es el artículo 5.7 impugnado, 
sino el artículo 36.1 del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña de 2006, y por tanto, una Ley Orgánica del Estado, 
la norma que ha impuesto a la Administración del Es-
tado en el Arán el deber de corresponder al derecho de 
todas las personas de utilizar y ser atendidas oralmente y 
por escrito en aranés. Por tanto, ha sido el propio Estado 
quien, mediante el Estatuto, ha asumido las obligaciones 
que tendrá su Administración en el Arán, para dar cum-
plida satisfacción a los derechos lingüísticos que está 
reconociendo.

Por otra parte, también en este caso, la previsión del uso 
preferente de la lengua aranesa no supone vulneración 

lo que se refiere a la enseñanza, se prevé el uso vehicular 
del aranés en el marco de la legislación vigente en mate-
ria de educación, y, finalmente, en relación a los topóni-
mos de Arán, se fija como única forma oficial la aranesa.

Por lo que se refiere al apartado b del art. 2.3, el Aboga-
do del Estado pretende deducir del empleo del artículo 
determinado «la» para referirse al aranés como lengua 
de uso normal por las administraciones catalanas en sus 
relaciones con Aran, una postergación o exclusión del 
uso también normal de las otras dos lenguas oficiales, 
pues bien, esa interpretación de lo prescrito por la letra b 
del artículo 2.3, que resultaría inconstitucional, no es en 
modo alguno la que debe darse al precepto y ello no sólo 
porque de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 
debe optarse por la interpretación que preserve la cons-
titucionalidad de los preceptos sino porque así lo exige 
una lectura contextualizada y sistemática de lo dispuesto 
en este precepto.

Efectivamente, como en la letra a del mismo artículo 2.3, 
en la letra b tan sólo se expresa un principio general ori-
entativo sobre el uso del aranés, aunque en este caso por 
parte de las administraciones catalanas en sus relaciones 
con Arán, y se remite su concreción a «la forma deter-
minada por la presente Ley». En consecuencia, no cabe 
deducir de la normalidad de uso a la que alude, exclusión 
ni postergación de las demás lenguas oficiales, sino una 
pura medida de protección y fomento para restablecer el 
equilibrio en la utilización de las lenguas oficiales actu-
almente tan descompensado en detrimento, precisamen-
te de la aranesa.

En consecuencia, ese art. 2.3 de la Ley 35/2010, no vul-
nera el carácter oficial de la lengua castellana establecido 
en el art. 3.1 de la Constitución, ni el carácter oficial de 
la lengua catalana que resulta del apartado 2 de ese mis-
mo precepto de la Norma Fundamental y del art. 6.2 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, sino que sirve pre-
cisamente al mandato de respetar y proteger la riqueza 
de las distintas modalidades lingüísticas de España im-
puesto desde el art. 3.3 de la Constitución Española.

IV.2. La posición preferente de la versión aranesa en los 
impresos, formularios y textos administrativos de uso fre-
cuente por el público en Arán prevista en el art. 5.4 es 
una medida de protección y fomento de esa lengua que en 
nada menoscaba la oficialidad de las tres lenguas coofi-
ciales en Arán.

En el escrito de interposición del recurso se sostiene 
la supuesta inconstitucionalidad de este precepto por 
«reiterar la posición preferente del occitano (aranés) en 
perjuicio del catalán y del castellano en un campo bien 
preciso, los textos de uso frecuente por y ante las Admi-
nistraciones en Arán.» 

Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en estas alega-
ciones, se puede afirmar que esta imputación de incons-
titucionalidad carece absolutamente de fundamento.

El artículo que ahora se analiza, se refiere a impresos 
trilingües o a la existencia de tres versiones de cada 
impreso, puesto que alude precisamente a la presencia 
en los impresos documentos o formularios de todas las 
lenguas cooficiales en Arán. Pues bien, está claro que 
por más habilidades tipográficas o de diseño que quie-
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catalana 35/2010 es contrario al orden constitucional, 
pues de lo que en él se dispone no resulta postergación 
ni exclusión del castellano ni del catalán, ni primacía, ni 
afectación alguna al régimen de su oficialidad, sino una 
pura medida de normalización lingüística, dirigida a la 
protección, promoción y fomento de una lengua minori-
zada que mandata destacar o enfatizar su uso, esta vez, 
en las relaciones institucionales en Aran, a las institucio-
nes de la Generalidad a que se refiere el artículo 2.2 EAC 
y a los entes locales que ejerzan competencias en Arán, 
como medida compensatoria de política lingüística di-
rigida a la legítima finalidad de alcanzar una igualdad 
real entre las tres lenguas oficiales en ese territorio y dar 
satisfacción de ese modo al mandato del art. 3.3 de la 
Constitución Española, reiterado en lo que respecta al 
aranés en el artículo 50.1 EAC.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional,

Solicita 

Que teniendo por presentado este escrito, con los docu-
mentos adjuntos, se sirva admitirlo, tener a la suscrita, en 
la representación que ostenta, por comparecida y parte 
en el recurso de inconstitucionalidad número 4460-2011, 
promovido por el Presidente del Gobierno, en relación 
con los artículos 2.3, 5.4, 5.7 y 6.5, en lo referente al uso 
del aranés como lengua de uso preferente, de la Ley de 
Cataluña 35/2010, de 1 de octubre, del Occitano, aranés 
en el Arán, mandar que se entiendan con ella las sucesi-
vas diligencias y notificaciones y se sirva tener por for-
muladas las alegaciones del Parlamento de Cataluña en 
este recurso de inconstitucionalidad y, previos los trámi-
tes oportunos, subsane el error padecido en la provisión 
dictada el 13 de septiembre de 2011 y acote el objeto del 
recurso y la suspensión producida inicialmente a dicha 
parte de los referidos preceptos de la Ley de Cataluña 
35/2010, de 1 de octubre, y en su día dicte sentencia en 
la que desestime en su integridad el recurso planteado y 
se declare que la preferencia de uso del aranés prevista 
en esos preceptos de la Ley de Cataluña 35/2010, de 1 de 
octubre, resulta plenamente conforme con la Constitu-
ción Española.

Otrosí dice: 

Que habiendo sido invocado el artículo 161.2 de la Cons-
titución Española por el Presidente del Gobierno del 
Estado, el Tribunal Constitucional ha acordado la sus-
pensión de las disposiciones impugnadas, pero esta parte 
considera que procede el levantamiento inmediato de la 
citada suspensión, sin que deban transcurrir cinco meses 
desde que fue acordada.

Esta posibilidad ha sido admitida por el Tribunal Cons-
titucional, dado que el tenor literal de dicho precepto de 
la Norma Fundamental indica que los cinco meses son, 
precisamente, el límite máximo inicialmente previsto 
para la suspensión, incluyéndose, por tanto la ratifica-
ción y el levantamiento de la suspensión dentro de dicho 
plazo. Asimismo el artículo 30 de la LOTC tampoco pu-
ede considerarse obstáculo para el levantamiento de la 
suspensión antes de agotar el reiterado plazo de cinco 
meses (AATC 504/1989, 154/1994, 221/1995 y 417/1997, 
entre otros).

constitucional alguna puesto que como las anteriores 
disposiciones, este artículo, implementa una medida de 
normalización lingüística, de protección y fomento de la 
lengua occitana que busca difundir el conocimiento de 
su carácter oficial y dar a entender que puede ser usada 
por y ante los poderes públicos sin afectar el régimen ni 
el alcance de la oficialidad lingüística.

Además, la Generalidad de Cataluña puede formular esa 
imposición con carácter general, también a la Adminis-
tración del Estado en Arán. Así lo admitió la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 82/1986 (FJ.13) al reconocer 
la legitimidad constitucional de que el legislador auto-
nómico prescribiese entonces la redacción bilingüe de 
los impresos o modelos oficiales que había de emplear la 
Administración del Estado en el territorio de la Comuni-
dad autónoma. En aquella ocasión, el Tribunal reconoció 
la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Galicia 
atendiendo también al hecho que se preveía una actua-
ción de fomento del Gobierno Autonómico en ese sen-
tido y se reconocía la competencia estatal para hacerlo 
efectivo por tratarse de sus propios órganos, en este mis-
mo sentido, más recientemente, en la STC 2010, al valo-
rar positivamente la constitucionalidad del artículo 33.3 
y 4 EAC, se manifiesta en estos términos « como quiera 
que en el caso del apartado 3 se trata de una exigencia 
para cuya articulación el Estatuto se remite “a la forma 
establecida en las leyes”, y siendo obvio que estas sólo 
pueden ser leyes estatales... se colige sin dificultad que 
estos apartados del artículo 33EAC son... mera formali-
zación de una consecuencia inherente a la declaración de 
cooficialidad contenida en el artículo 6.2 EAC...».

Eso es, precisamente, lo que hace también el art. 5.7 de 
la Ley de Cataluña 35/2010, que después de declarar la 
preferencia de uso de la lengua aranesa, remite la propia 
Administración del Estado la determinación del tiempo, 
lugar y modo en el que se deberá dar cumplimiento a tal 
prescripción.

En este sentido, no procede invocar, la Sentencia 
87/1997, en la que el Tribunal Constitucional resolvió so-
bre la lengua precisa en la que debía redactar el Registro 
Mercantil unos asientos, puesto que en el presente caso, 
la Ley catalana 35/2010 sólo prescribe una preferencia 
genérica de una de las lenguas cooficiales que puede te-
ner muchísimas concreciones distintas, y que la propia 
Administración del Estado deberá plasmar en la concre-
ta forma que en cada caso estime más adecuada.

Así, debe concluirse que el citado artículo 5.7 de la ley 
recurrida no invade los ámbitos de competencia del Es-
tado, sino que resulta del puro ejercicio por la Genera-
litat de Cataluña de su competencia de normalización 
lingüística del aranés conforme a lo previsto en el art. 
143.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y reenvía 
a los órganos competentes del Estado la regulación que 
concrete y dé efectividad a este principio, en ejercicio de 
sus propias competencias.

IV.4. El art. 6.5 de la Ley de Cataluña 35/2010 tampoco 
viola las cláusulas lingüísticas de los arts. 3.1 y .2 de la 
Constitución Española ni el art. 6.2 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña.

Por las mismas razones expuestas a lo largo de este es-
crito de alegaciones, tampoco el artículo 6.5 de la Ley 
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reparación. Además, el principio enunciado no compor-
ta la exclusión del castellano ni del catalán, que como 
lenguas oficiales pueden ser usadas normalmente por los 
poderes públicos. En efecto, que en sus actuaciones, el 
Conselh Generau d’Aran, la administración local y las 
entidades que dependen de ellos en Arán destaquen –no 
excluyan– el uso del aranés, mal puede perjudicar el ni-
vel de conocimiento, de uso, o el carácter oficial de las 
otras dos lenguas.

En ese mismo sentido, la aplicación del art. 5.4 de la Ley 
de Cataluña 35/2010, actualmente suspendido, determi-
naría que en los impresos, formularios y textos adminis-
trativos de la Generalitat de Cataluña, de uso frecuente 
y al alcance del público en Arán, apareciera la versión 
en aranés en una posición preferente o destacada respec-
to de la versión en castellano y catalán, no que fueran 
los únicos puestos a disposición de los ciudadanos. Pues 
bien, de ello no pueden deducirse perjuicios, puesto que 
en todo momento los administrados podrán optar por 
leer y rellenar esos impresos o formularios en la lengua 
oficial que deseen.

Menor perjuicio, si cabe aún, puede derivar de la aplica-
ción del art. 5.7 de la Ley 35/2010, por las mismas razo-
nes ahora expuestas respecto del art. 5.4, pero además 
porque en este caso el precepto remite a la Administra-
ción del Estado para determinar los términos en los que 
se concretará esa preferencia de uso del aranés, y nadie 
puede cabalmente dudar que la Administración del Esta-
do velará en todo momento para que los términos en los 
que aplique esa preferencia no vayan a causar perjuicio 
alguno al carácter oficial, a la dignidad ni al legítimo uso 
de las lenguas castellana y catalana. Resulta tan obvio 
que no parece necesario abundar más en ello.

Por último, de la aplicación del art. 6.5 de la Ley 35/2010, 
tampoco parece que puedan resultar perjuicios, puesto 
que ese precepto se refiere únicamente a las relaciones 
entre las instituciones de la Generalitat de Cataluña y 
los entes locales que ejercen competencias en Arán, o los 
entes locales en sus relaciones con las instituciones ara-
nesas. Se trata, por tanto, de un ámbito de relación inter-
administrativa, no de relación entre poderes públicos y 
ciudadanos. Y está claro que ni los entes locales ni las 
instituciones de la Generalitat, ni las del Arán, desco-
nocen el régimen constitucional, estatutario y legal de 
cooficialidad lingüística en Arán, por lo que el uso pre-
ferente del Aranés en sus relaciones interadministrativas 
no va a suponer ni la exclusión de las otras dos lenguas 
oficiales –castellano y catalán– ni va a llamar a nadie a 
engaño en cuanto a la igualdad de su respectivo carácter 
oficial. En realidad, de la aplicación de ese precepto va a 
resultar únicamente la utilización destacada de la lengua 
oficial que actualmente se usa en menor proporción y, 
por tanto, la puesta en práctica de una medida de norma-
lización lingüística hoy imprescindible para la perviven-
cia de esa lengua minoritaria que es la lengua occitana o 
aranés en Arán.

Por el contrario, si se mantuviese la suspensión de esos 
preceptos, no tendrían soporte legal ni, por tanto, po-
drían ser efectivas las medidas de normalización lin-
güística del aranés que vienen a instrumentar y el perju-
icio para su implantación y uso efectivo serían graves y 
muy posiblemente irreparables, puesto que en un mundo 

Es doctrina consolidada de ese alto Tribunal (por to-
dos, AATC 662/1986, 957/11986, 1269/1988, 12/1992, 
253/1992, 417/1997, 44/1998), que el levantamiento o 
mantenimiento de la suspensión derivada de la invoca-
ción del art. 161.2 de la CE, se ha de dirimir en función 
de la consideración de varios criterios. El primero es el 
de la presunción de legitimidad de las normas, en espe-
cial las que tienen fuerza de ley, por el interés general 
que existe en el normal despliegue de la eficacia de las 
leyes, revestidas como están de una especial presunción 
de constitucionalidad, en cuanto expresión de la volun-
tad popular. El segundo criterio, es el de la ponderación, 
de un lado, de los intereses en presencia, tanto el general 
y público, como, en su caso, el particular o privado de 
las terceras personas afectadas, y, de otro, los perjuicios 
de imposible o difícil reparación que pueda producir la 
aplicación de la norma o su suspensión, que deben ser 
ciertos y efectivos y no meramente hipotéticos, así como 
la posibilidad de que en uno u otro caso pudieran llegar 
a producirse situaciones de hecho irreversibles que vaci-
asen de contenido dispositivo la resolución final del pro-
ceso pendiente. Esta valoración debe efectuarse al mar-
gen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan 
en la demanda (por todos, ATC 30/2003). Además, 
y conforme a lo expresado entre otros muchos, en los 
AATC 329/1992, 243/1993, 64/1994, 251/1996, 44/1998, 
257/1998, 199/2000, 5/2002, 172/2002 y 30/2003, el 
mantenimiento de la suspensión, en cuanto excepción 
a la regla general del mantenimiento de la eficacia que 
toda norma posee, requiere que el Gobierno, a quien 
se debe la iniciativa de la suspensión ex art. 161.2 de la 
Constitución Española, aporte y razone con detalle los 
argumentos que la justifiquen.

Así, cabe señalar que los preceptos ahora suspendidos 
afectan a una ley del Parlamento de Cataluña, órgano 
cuya voluntad tiene conexión directa con la voluntad po-
pular, por lo que la posibilidad de que sea mantenida la 
suspensión de los preceptos impugnados debe ser con-
templada como verdaderamente excepcional, y única-
mente procedente si la parte actora llegase a demostrar 
que la vigencia de los preceptos produciría unos perju-
icios muy graves e irreparables al interés general o a ter-
ceros afectados y caso de no hacerlo, por coherencia con 
el principio de presunción de legitimidad de las normas 
y de la actuación constitucional de los poderes públicos, 
debería acordarse el levantamiento de la suspensión de 
los preceptos impugnados de la ley.

Pasando al análisis concreto de la ponderación de intere-
ses en juego y de los hipotéticos perjuicios de imposible 
o difícil reparación respecto de algunos de los preceptos 
suspendidos resulta palmario la aplicación de los pre-
ceptos ahora suspendidos vaya a causar ningún perju-
icio al interés general y tampoco, más concretamente, 
al carácter oficial ni al conocimiento, dignidad ni uso 
común y generalizado de las lenguas castellana y cata-
lana en Arán.

Por lo que se refiere al art. 2.3, como ha quedado ex-
puesto, formula un principio general que encuentra la 
concreción correspondiente para cada ámbito de uso 
lingüístico en los ulteriores artículos de la misma Ley 
35/2010, por lo que, por sí mismo, su aplicación mal 
puede causar perjuicios, y menos de difícil o imposible 
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habrían de ser invocados en un nuevo incidente que po-
dría instarse de contrario si en algún momento su mate-
rialización pudiera llegar a ser efectiva o inmediata.

Por lo que, al Tribunal Constitucional,

Solicita 

Que teniendo por formuladas las manifestaciones que 
constan en el otrosí de este escrito, previos los trámites 
oportunos, acuerde el inmediato levantamiento de la sus-
pensión de los artículos 2.3, 5.4, 5.7 y 6.5, en lo referente 
al uso del aranés como lengua de uso preferente, de la 
Ley de Cataluña 35/2010, de 1 de octubre, del Occitano, 
aranés en el Arán, que han sido objeto de impugnación 
en este recurso.

Barcelona para Madrid, a 24 de octubre de 2011

Esther Andreu i Fornós
Letrada del Parlamento de Cataluña

cada vez más intercomunicado, en el que sólo las len-
guas más habladas acceden efectivamente a los medios 
de comunicación, una lengua minoritaria como el ara-
nés, conocida, hablada y escrita por tan pocas personas y 
en un ámbito territorial tan limitado, puede desaparecer 
en muy pocos años si no encuentra protección en medi-
das de normalización que, como las que estos preceptos 
de la Ley 35/2010 habilitan, facilitan el reconocimiento 
público de su carácter oficial e incentivan su utilización 
común con el ejemplo y dignidad que a una lengua confi-
ere su utilización efectiva por los poderes públicos.

Por fin, no podemos por menos que recordar también 
que el Tribunal Constitucional tiene establecido también 
el criterio de la revocabilidad de las decisiones de levan-
tar o mantener la suspensión. Por tanto, también en este 
caso, si los perjuicios resultantes del levantamiento de la 
suspensión que pudiere aducir el Abogado del Estado, 
no son actuales o de materialización en un futuro inme-
diato, no pueden ser apreciados ahora para justificar el 
mantenimiento de la suspensión, sino que, en su caso, 
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	Tram. 250-00579/09
	Esmenes presentades


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


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


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


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


	Proposta de resolució sobre el garantiment del sistema de salut públic, universal i de qualitat dels serveis sanitaris a l’Alt Penedès
	Tram. 250-00591/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el manteniment del servei d’atenció continuada a l’àrea bàsica de salut de Castellar del Vallès (Vallès Occidental) i el restabliment de l’horari del servei d’ambulàncies d’aquesta població
	Tram. 250-00592/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis i del personal del CAP Olesa de Montserrat
	Tram. 250-00593/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’aprovació del projecte de desdoblament de la carretera B-500 i la construcció del túnel de la Conreria i sobre les intervencions per al millorament de la integració urbana i l’accessibilitat de la carretera C-31 a Badalona
	Tram. 250-00594/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’intercanviador de l’Hospital General de Catalunya entre la línia 8 de rodalia i la línia 1 de Ferrocarrils de la Generalitat
	Tram. 250-00595/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el garantiment dels horaris dels centres d’atenció primària
	Tram. 250-00596/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la declaració relativa a la utilització del símbol CAT damunt la E de la matrícula i sobre l’aplicació d’aquest símbol a les matrícules dels cotxes oficials i de l’Administració
	Tram. 250-00597/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’increment i la millora del servei de trens de la línia 2 de rodalia a l’estació de Viladecans (Baix Llobregat)
	Tram. 250-00599/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la presentació d’un pla de mesures de millorament de la qualitat de l’aire i sobre l’elaboració del Projecte de llei de la biodiversitat i del patrimoni natural
	Tram. 250-00602/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el manteniment en actiu del transport sanitari d’urgències a Arbúcies (Selva), Ripoll i Empuriabrava, a Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
	Tram. 250-00606/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la conversió del centre d’atenció primària de Badia del Vallès (Vallès Occidental) en centre d’atenció continuada i la reconsideració de la reducció del servei d’ambulàncies
	Tram. 250-00607/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre l’increment de les mesures d’investigació i vigilància dels grups d’extrema dreta, xenòfobs i racistes
	Tram. 250-00609/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el manteniment del CAP Badia del Vallès i la reconsideració de la reducció del servei d’ambulàncies
	Tram. 250-00611/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el manteniment del servei al CAP Olesa de Montserrat i el millorament del servei a l’Hospital de Martorell
	Tram. 250-00612/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre la continuïtat del servei nocturn dels centres d’atenció primària del Ripollès i sobre el pla funcional de reordenació dels serveis sanitaris
	Tram. 250-00613/09
	Esmenes presentades


	Proposta de resolució sobre el manteniment del català com a única llengua vehicular de l’ensenyament
	Tram. 250-00614/09
	Esmenes presentades


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


	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
	Esmenes presentades


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


	Proposta de resolució sobre la suspensió del Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic
	Tram. 250-00658/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre l’entrada d’inspectors de la Generalitat a les centrals nuclears catalanes
	Tram. 250-00660/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment del control del peatge de les Fonts i la bonificació de l’import del peatge als usuaris de Terrassa nord, Matadepera i Rellinars
	Tram. 250-00661/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la destinació dels recursos destinats pel sector públic als lots de Nadal a la contractació de personal per als serveis socials, educatius i sanitaris
	Tram. 250-00662/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el manteniment de l’atenció continuada al CAP Lloret-Centre, de Lloret de Mar, i sobre la reinstauració del servei de transport sanitari urgent
	Tram. 250-00663/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció del nou edifici de l’escola L’Olivar, de Castellnou de Bages, i sobre la inclusió del projecte en els pressupostos de la Generalitat per al 2012
	Tram. 250-00664/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


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


	Proposta de resolució sobre l’homogeneïtzació de les tarifes de subministrament d’aigua en alta i l’equiparació dels tributs de l’aigua del Camp de Tarragona
	Tram. 250-00666/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla hidrològic nacional, i l’aprovació del Pla integral de protecció del Delta de l’Ebre
	Tram. 250-00667/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el rebuig a qualsevol transvasament de l’Ebre i la presentació del Pla hidrològic de la conca de l’Ebre
	Tram. 250-00668/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la continuïtat del Programa per a la prevenció i assistència de la sida
	Tram. 250-00669/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre el projecte i l’execució del túnel ferroviari d’Horta, a Barcelona
	Tram. 250-00671/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Les Ciències (Bufalà II) i de l’Escola Lola Anglada, de Badalona, i sobre el compliment dels acords relatius als estudis d’educació secundària en aquesta ciutat
	Tram. 250-00672/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la consulta de la conveniència de construir la central integrada de mercaderies Logis Penedès
	Tram. 250-00674/09
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes


	Proposta de resolució sobre la negociació de la reducció de les tarifes d’aparcament de l’Hospital Universitari de Bellvitge, de l’Hospitalet de Llobregat, per als acompanyants de les persones amb mobilitat reduïda
	Tram. 250-00675/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la determinació dels municipis de l’Anoia que formen part de l’àmbit funcional del Penedès
	Tram. 250-00676/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la recuperació del servei permanent d’ambulàncies a la Sénia
	Tram. 250-00677/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre l’inici de les obres del nou equipament educatiu de la Ràpita
	Tram. 250-00678/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre les obres de construcció de la variant de Vallirana de la carretera N-340
	Tram. 250-00679/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Lluís de Requesens, de Molins de Rei
	Tram. 250-00680/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el manteniment del servei nocturn de farmàcia a Molins de Rei
	Tram. 250-00681/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la difusió de l’obra i la figura de Mossèn Josep Armengou i Feliu
	Tram. 250-00682/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la presència d’especialistes en geologia als equips tècnics de GISA
	Tram. 250-00683/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el retorn del transport sanitari urgent i la recuperació de l’atenció continuada de vint-i-quatre hores en diversos centres d’atenció primària i àrees bàsiques de salut de la regió sanitària de Girona
	Tram. 250-00684/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el compliment dels convenis i acords signats referents al concert de places públiques a la Residència de la Plataforma Centre Multiserveis i al centre de dia del centre d’atenció primària integral Baix a Mar, de Vilanova i la G
	Tram. 250-00685/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la modificació del Decret que regula el servei del transport escolar i del document «Criteris que s’han seguit per a l’establiment de la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2011-2012
	Tram. 250-00686/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre la prestació del servei d’autobusos entre Vilafranca del Penedès i Barcelona
	Tram. 250-00687/09
	Presentació


	Proposta de resolució sobre el finançament de la variant de Vallirana d’acord amb la disposició addicional tercera de l’Estatut
	Tram. 250-00688/09
	Presentació





	3.10.60.	Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2011, referent a Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, corresponent al període del 2007 al 2009; a l’Informe de fiscalització 9/2011, referent a l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al període del 2
	Tram. 256-00010/09, 256-00011/09, 256-00013/09, 256-00016/09 i 256-00018/09
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris



	3.20.	Interpel·lacions
	Interpel·lació al Govern sobre les caixes d’estalvis
	Tram. 300-00087/09
	Presentació
	Interpel·lació al Govern sobre la sostenibilitat del sistema sanitari
	Tram. 300-00088/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre l’ocupació
	Tram. 300-00089/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
	Tram. 300-00090/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre la política universitària
	Tram. 300-00091/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern de l’Estat en infraestructures
	Tram. 300-00092/09
	Presentació


	Interpel·lació al Govern sobre les mesures previstes perquè l’Administració sigui eficient i viable
	Tram. 300-00093/09
	Presentació






	4.	Informació
	4.45.	Composició dels òrgans del Parlament
	4.45.05.	Comissions legislatives
	Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
	Tram. 410-00001/09
	Substitució temporal de membres




	4.45.30.	Distribució de representants en els òrgans
	Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi de la Seguretat Viària
	Tram. 408-00006/09
	Acord



	4.50.	Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01.	Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 20/IX, sobre l’agilitació de les tramitacions i l’execució del projecte de desdoblament de la carretera C-55, entre Castellbell i el Vilar i Manresa
	Tram. 290-00013/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució

	Control del compliment de la Resolució 24/IX, sobre l’establiment del servei de trens Avant entre Lleida i Saragossa, l’increment de serveis de trens d’alta velocitat que tenen parada a Lleida i la creació de títols de transport multiviatge per als usuari
	Tram. 290-00017/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 38/IX, sobre l’establiment de mesures per a solucionar els problemes ocasionats per residents del centre de menors La Ribera, de Mataró (Maresme)
	Tram. 290-00031/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 39/IX, sobre el compliment de la Llei de l’Estat 39/2006, relativa a la dependència
	Tram. 290-00032/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 47/IX, sobre la millora de la mobilitat al Maresme
	Tram. 290-00040/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 48/IX, sobre l’aplicació de descomptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehicles amb baixa emissió de diòxid de carboni
	Tram. 290-00041/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 49/IX, sobre l’aplicació de descomptes als peatges de l’autopista C-32 per a vehicles amb alta ocupació
	Tram. 290-00042/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 52/IX, sobre el millorament de les comunicacions ferroviàries entre Barcelona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
	Tram. 290-00045/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 53/IX, sobre la modificació de les normes estatals necessàries per a fer efectives les disposicions de l’Estatut en matèria de justícia
	Tram. 290-00046/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 54/IX, sobre la dotació d’equips multidisciplinaris als centres educatius i als equips de medi obert
	Tram. 290-00047/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 55/IX, sobre el compliment de la Resolució 371/VIII, sobre la reforma dels preceptes sobre la propietat horitzontal del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
	Tram. 290-00048/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 57/IX, sobre l’increment del nombre de metges forenses i sobre llur formació
	Tram. 290-00050/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 58/IX, sobre la descongestió dels jutjats socials a Tarragona
	Tram. 290-00051/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 62/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 25/2010, relatiu al consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya, corresponent al 2008
	Tram. 290-00054/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes


	Control del compliment de la Resolució 64/IX, per la qual s’aprova l’Informe de fiscalització 30/2010, referent a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, corresponent al 2007
	Tram. 290-00056/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 146/IX, sobre l’ús de la llengua oficial pròpia a l’Administració de justícia
	Tram. 290-00136/09
	Informe relatiu al compliment de la Resolució


	Control del compliment de la Resolució 230/IX, sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 290-00219/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes


	Control del compliment de la Resolució 231/IX, sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal eventual de l’Administració de la Generalitat
	Tram. 290-00220/09
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes





	4.50.02.	Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 15/IX, sobre la desocupació juvenil i les polítiques de joventut
	Tram. 390-00015/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció
	Control del compliment de la Moció 20/IX, sobre l’atur i les polítiques d’ocupació
	Tram. 390-00020/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	Control del compliment de la Moció 22/IX, sobre mesures d’estímul econòmic, de creació d’ocupació i de suport per a emprenedors i autònoms
	Tram. 390-00022/09
	Informe relatiu al compliment de la Moció





	4.53.	Sessions informatives i compareixences
	4.53.03.	Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre les accions i les mesures relatives al deteriorament de la situació econòmica des de l’agost del 2011
	Tram. 354-00068/09
	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
	Rebuig de la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015
	Tram. 354-00079/09
	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
	Rebuig de la sol·licitud


	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
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre l’actuació policial a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat el 6 d’octubre de 2011
	Tram. 354-00085/09
	Sol·licitud i tramitació


	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior sobre els incidents del 6 d’octubre de 2011 a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
	Tram. 354-00086/09
	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 situació de l’ocupació i les mesures presentades
	Tram. 354-00089/09
	Sol·licitud i tramitació





	4.53.05.	Sol·licituds de compareixença
	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00585/09
	Sol·licitud
	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00586/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00587/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00588/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00589/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00590/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010
	Tram. 352-00591/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00592/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00593/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00594/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00595/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Plataforma de Parcel·listes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00596/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00597/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00598/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00599/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Serrats, periodista i advocat, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00600/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00601/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Marçal Sintes, director del Departament de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00602/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Robert Serentill, president de l’Associació Catalana de Ràdio, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00603/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Manel Ramon, president de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00604/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00605/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00606/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00607/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00608/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00609/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00610/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00611/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Promotors de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00612/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00613/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00614/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00615/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00616/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi d’Advocats amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00617/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00618/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00619/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00620/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00621/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00622/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00623/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell de Protecció de la Natura amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00624/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00625/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00626/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00627/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00628/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00629/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00630/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Micropobles de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00631/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació AVS Catalunya Promotors Públics de Sòl i Habitatge amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00632/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Greenpeace amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00633/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00634/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’ago
	Tram. 352-00635/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00636/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00637/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Caritas amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00638/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Fundació Família i Benestar Social amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00639/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació de Cooperatives de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00640/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la secció catalana de l’Asociación Española de promotores Públicos de Vivienda y Suelo amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2
	Tram. 352-00641/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00642/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00643/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00644/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00645/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Muntaner, arquitecte i professor de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00646/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jordi Borja, urbanista i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00647/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Oriol Nel·lo, urbanista i exsecretari de Planificació Territorial, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00648/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Ollé, degà del Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00649/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00650/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Televisions Comercials Associades amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00651/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00652/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00653/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00654/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00655/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00656/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00657/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Promotors i Constructors d’Espanya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00658/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00659/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00660/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00661/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers de Canals, Camins i Ports de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00662/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00663/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00664/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00665/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00666/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Aparelladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00667/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00668/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Promotors i Constructors d’Edificis amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00669/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la secció catalana de l’Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2
	Tram. 352-00670/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00671/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00672/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00673/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Agència Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00674/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00675/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00676/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Geògrafs de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00677/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00678/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió de Pagesos amb relació al Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost
	Tram. 352-00679/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Gifreu amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00680/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Manuel Tresserras amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00681/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Botella amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00682/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Emili Prado amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00683/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miguel de Moragas amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00684/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un responsable o una responsable de mitjans audiovisuals de la Federació de l’Àrea Pública de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00685/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un responsable o una responsable de mitjans audiovisuals de la Federació de Serveis Públics de Catalunya de la Unió General de Treballadors amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00686/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’un responsable o una responsable de mitjans audiovisuals de la Confederació General del Treball de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00687/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Junta Executiva del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00688/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de la degana del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00689/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Televidents Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00690/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00691/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença dels degans de les facultats de periodisme de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00692/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença dels degans de les facultats de comunicació audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00693/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença dels presidents de les associacions de televisions locals privades amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00694/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00695/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00696/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants dels comitès de professionals i d’empresa de TV3 amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00697/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants dels comitès de professionals i d’empresa de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00698/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00699/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00700/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de la directora de TV3 amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00701/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del director de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00702/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de representants del Grup de Periodistes Ramon Barnils amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00703/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Majó, exdirector general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00704/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Josep Maria Carbonell, expresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00705/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Rafael Jorba, exconseller del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00706/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Albert Sáez, exdirector de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00707/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Àngel Casas, director de Barcelona Televisió, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00708/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Artemio Rallo, catedràtic de dret constitucional de la Universitat Jaume I, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00709/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel Bonastre, director de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00710/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Font, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00711/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00712/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del comitè professional de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00713/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del comitè professional de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00714/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del degà del Col·legi de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00715/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Teleespectadors Associats de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00716/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Sindicat de Periodistes de Catalunya de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00717/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00718/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00719/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00720/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la candidatura de treballadors de Televisió de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00721/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la candidatura d’independents de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00722/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00723/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del comitè professional de TV3, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00724/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del comitè professional de Catalunya Ràdio amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00725/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00726/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00727/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença del president del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00728/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Enric Marin, president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00729/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Font, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00730/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Mateu, director de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00731/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Almirón, professora del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00732/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Mònica Terribas, directora de Televisió de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00733/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Francesc Escribano, exdirector de Televisió de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00734/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Xavier Atance, president de Productors Audiovisuals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00735/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Jaume Ferrús, president de l’Associació de Productors Independents de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00736/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Ramon Colom, president de Barcelona Audiovisual, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00737/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Antoni González, secretari general de la Federació de Productors Audiovisuals, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00738/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Llúcia Oliva, presidenta del Consell de la Informació de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00739/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Miquel de Moragas, de l’Institut de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00740/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Núria Reguero, investigadora de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i experta en tercer sector de la comunicació, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit aud
	Tram. 352-00741/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Subirats, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00742/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Joan Botella, catedràtic de ciència política de la Universitat Autònoma de Barcelona i expresident de la Plataforma Europea d’Autoritats Reguladores, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit 
	Tram. 352-00743/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença d’Arcadi Oliveres, doctor en economia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00744/09
	Sol·licitud


	Proposta de compareixença de Vicenç Navarro, doctor en economia i professor de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual
	Tram. 352-00745/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Obra Social «la Caixa» davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el programa d’inserció laboral Incorpora
	Tram. 356-00097/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Benedicto Martino Cruz i Luis Gómez Aranda, president i secretari de la plataforma d’afectats per l’amiant del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informin sobre la situació de
	Tram. 356-00099/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre les seves iniciatives i el seu pla d’actuació
	Tram. 356-00101/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Confederació de Cooperatives de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informin sobre els objectius i les perspectives del cooperativisme en els propers anys
	Tram. 356-00102/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Cambra de Comerç Catalunya Israel davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presentin la nova etapa d’aquesta entitat
	Tram. 356-00110/09
	Acord sobre la sol·licitud


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


	Sol·licitud de compareixença del president de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui les seves propostes
	Tram. 356-00155/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Ramon Terrassa i Cusí, secretari de Família, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre les actuacions de la Secretaria amb relació al Col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i Bisexual
	Tram. 356-00190/09
	Acord sobre la 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
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de l’Observatori contra l’Homofòbia del Front d’Alliberament Gai de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presentin la Memòria antidiscriminatòria 2009-2010
	Tram. 356-00193/09
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de Joan Escuer Solé, president de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Geòlegs, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè doni la seva visió sobre programes del Govern vinculats a l’àmbit d’actuació d’aquest col·legi
	Tram. 356-00200/09
	Sol·licitud


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


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


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


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


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Comissions Obreres de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pressupostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
	Tram. 356-00215/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la Comissió de Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pressupostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
	Tram. 356-00216/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Confederació General del Treball davant la Comissió de Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pressupostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
	Tram. 356-00217/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació del Sindicat de Metges de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pressupostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
	Tram. 356-00218/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de Satse Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pressupostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
	Tram. 356-00219/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Unió Sindical Obrera de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pressupostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
	Tram. 356-00220/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença d’una representació de CATAC-CTS-IAC davant la Comissió de Salut perquè expliqui l’impacte de les reduccions pressupostàries en les condicions de treball i en la qualitat de la prestació del servei
	Tram. 356-00221/09
	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
	Acord sobre la sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presentin les accions previstes per l’entitat
	Tram. 356-00224/09
	Sol·licitud


	Sol·licitud de compareixença de representants de la Taula d’Autònoms de Catalunya perquè informin sobre l’aplicació del Decret 18/2010
	Tram. 356-00225/09
	Sol·licitud





	4.53.10.	Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el contingut del Pla de reequilibri econòmic i financer de la Generalitat 2011
	Tram. 355-00018/09
	Substanciació
	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre els resultats de l’Informe economicofinancer d’anàlisi de l’estat de les finances de la Generalitat
	Tram. 355-00049/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre el balanç i els resultats de l’atenció sanitària dels primers sis mesos del 2011 i el nou model de gestió de les llistes d’espera
	Tram. 355-00052/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre el compliment de la Resolució 275/IX, sobre l’orientació política general del Govern, amb relació a la presentació dels pressupostos per al
	Tram. 355-00053/09
	Substanciació


	Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre el nou model de telecomunicacions i el nou model de provisió dels serveis de tecnologies de la informació i la comunicació de la Generalitat
	Tram. 355-00057/09
	Sol·licitud i tramesa a la Comissió


	Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el conseller d’Economia i Coneixement sobre les accions i les mesures relatives al deteriorament de la situació econòmica des de l’agost del 2011
	Tram. 355-00058/09
	Acord de tenir la sessió informativa
	Substanciació



	4.53.15.	Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre la modificació del Pla de millora de la qualitat de l’aire
	Tram. 357-00014/09
	Substanciació


	Compareixença de la secretària d’Ocupació i Relacions Laborals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones per a informar sobre les polítiques d’igualtat en el treball
	Tram. 357-00079/09
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