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Sol·licitud de compareixença de Carles Sala, director general d’Habitatge, davant la Comissió de Territori
i Sostenibilitat perquè informi sobre les comunicacions rebudes per ajuntaments amb relació a la comercialització de
promocions d’habitatges de lloguer social

p. 46

p. 48

p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió cor-

Tram. 354-00060/09
Decaïment

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

p. 46

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de
Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les comunicacions rebudes per ajuntaments
amb relació a la comercialització de promocions d’habitatges de lloguer social
Tram. 354-00088/09
Sol·licitud i tramitació

p. 46

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
Acord sobre la sol·licitud

p. 47

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

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

p. 47

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

p. 47

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

p. 47

Sol·licitud de compareixença de representants de

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

p. 47

Sol·licitud de compareixença de Carles Flamerich,
director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè

Tram. 356-00227/09
Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Grau,
director de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió de
Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les comunicacions rebudes per ajuntaments amb relació a la comercialització de promocions d’habitatges de lloguer social
Tram. 356-00228/09
Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’Associació Catalana d’Escoles de Música davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè valori les perspectives del curs 2011-2012
Tram. 356-00229/09
Sol·licitud

p. 48

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’associació Lo Riu Roig davant la Comissió de Territori i
Sostenibilitat perquè informi sobre el projecte de construcció d’una guixera a la vall de Tost
Tram. 356-00230/09
Sol·licitud

p. 48

Sol·licitud de compareixença d’Andreas Schleicher,
responsable de la Divisió d’Indicadors i Anàlisi del Programa
per a l’avaluació internacional d’alumnes de l’Organització
de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui els objectius generals de l’Informe PISA i la valoració dels resultats
obtinguts per Catalunya els darrers anys
Tram. 356-00233/09
Sol·licitud

p. 49

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Prats, catedràtic de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió
d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui els objectius
generals de l’informe PISA i la valoració dels resultats obtinguts per Catalunya
Tram. 356-00234/09
Sol·licitud

p. 49

Sol·licitud de compareixença de Jorge Calero, catedràtic de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió
d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui els objectius
generals de l’informe PISA i la valoració dels resultats obtinguts per Catalunya
Tram. 356-00235/09
Sol·licitud

p. 49

Sol·licitud de compareixença de Leonard Carcolé,
director de l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió
de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures
d’estalvi aplicades per l’Agència Catalana de l’Aigua
Tram. 356-00237/09
Sol·licitud

p. 49

Sol·licitud de compareixença de Francesc Homs i

Molist, portaveu del Govern i secretari general de la Presidència, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè informi
sobre la política en matèria de mitjans de comunicació
Tram. 356-00238/09
Sol·licitud

SUMARI

p. 48

p. 49

5

14 de novembre de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de la Federació de Municipis de Catalunya davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el
Concert Econòmic
Tram. 356-00241/09
Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit
Acord sobre la sol·licitud

p. 49
p. 49

Sol·licitud de compareixença d’una representació
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la
Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en
el Concert Econòmic
Tram. 356-00242/09
Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit
Acord sobre la sol·licitud

p. 50
p. 50

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-

tats, de funcionaris i d’altres persones

Compareixença d’una representació de la Fundació
Obra Social «la Caixa» davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el programa d’inserció laboral
Incorpora
Tram. 357-00154/09
Substanciació

p. 50

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), da-

Núm. 182

vant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre
la situació dels afectats per l’amiant
Tram. 357-00155/09
Substanciació

p. 50

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana
de la Competència per a presentar la memòria del 2010
Tram. 359-00011/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió
4.70.

p. 50

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la
ràdio corresponent a l’agost del 2011
Tram. 337-00015/09
Presentació
4.90.

p. 51

Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Declaració d’excedència voluntària per incompatibilitat d’una funcionària de carrera
Acord

p. 51

NOTES
Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició europea ECF), en
compliment del que estableix la Resolució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper reciclat en el Parlament i en els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC)
són una reproducció fidel dels documents originals entrats al Registre.
La numeració del BOPC no està necessàriament vinculada a una sola data.
ISSN: 0213-7798 · Dipòsit legal: B-20.066-1980 · Imprès a Multitext, SL
www.parlament.cat
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1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10.

RESOLUCIONS

Núm. 182

lunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i
Unió (reg. 12298).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució 295/IX del Parlament de Catalunya, sobre els aeroports de Girona - Costa
Brava, Reus i Sabadell
Tram. 250-00182/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 165

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport a la campanya de comunicació d’àmbit estatal per
a la valorització del suro, com a comunitat autònoma
surera, sempre que els nous pressupostos ho permetin,
conjuntament amb el Govern de l’Estat –compromès a
aportar el cinquanta per cent del pla–, la resta de comunitats autònomes amb presència del sector i el sector industrial del suro.

Comissió d’Empresa i Ocupació

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la reducció de vols a l’aeroport de Girona i sobre el traspàs de la gestió dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell (tram. 250-00182/09), presentada pel
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i l’esmena presentada per tots
els grups parlamentaris durant el debat, d’acord amb l’article 146.2 del Reglament.

La secretària de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar fent les gestions necessàries per a evitar la
reducció de vols operats des dels aeroports de Girona Costa Brava i Reus.
b) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per a aconseguir el traspàs de la gestió dels aeroports
de Girona - Costa Brava, Reus i Sabadell.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
La secretària de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig

El president de la Comissió
Rafael Luna i Vivas

El president de la Comissió
Rafael Luna i Vivas

Resolució 297/IX del Parlament de Catalunya, sobre la promoció de l’artesania del suro
Tram. 250-00241/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 165

Comissió d’Empresa i Ocupació
La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la promoció de l’artesania del suro
(tram. 250-00241/09), presentada pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 12299).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Resolució 296/IX del Parlament de Catalunya, sobre la campanya de comunicació per
a la valorització del suro
Tram. 250-00240/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 165

Comissió d’Empresa i Ocupació
La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre el suport a la campanya de comunicació sobre la valorització del suro (tram. 250-00240/09),
presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata1.10.

a) Proposar a la comissió d’avaluació dels programes de
foment de l’artesania, com ara «Empremtes de Catalunya», la incorporació de l’artesania del suro en aquests
programes.
b) Incloure imatges i referents del món del suro en campanyes publicitàries públiques de difusió de Catalunya a
l’Estat espanyol i a la resta del món.
c) Incloure en els contractes d’obra pública per a edificacions clàusules tendents a incentivar la utilització del
suro com a material constructiu, per exemple en aïllaments tèrmics, paviments o elements de decoració.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
La secretària de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig

El president de la Comissió
Rafael Luna i Vivas
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Resolució 298/IX del Parlament de Catalunya, sobre el suport al manteniment de l’activitat productiva de l’empresa Cacaolat
Tram. 250-00263/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 165

Comissió d’Empresa i Ocupació
La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre el suport al manteniment de l’activitat
productiva de Cacaolat (tram. 250-00263/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
12300).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar
fórmules de suport al manteniment de l’activitat productiva de l’empresa Cacaolat que evitin, mitjançant
finançament públic, un eventual expedient de regulació
d’ocupació.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari en funcions
de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom

El president
de la Comissió
Rafael Luna i Vivas

Núm. 182

Cacaolat i de la seva producció i el manteniment dels
llocs de treball.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari en funcions
de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom

El president
de la Comissió
Rafael Luna i Vivas

Resolució 300/IX del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de la continuïtat
de l’empresa Cacaolat
Tram. 250-00394/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 165

Comissió d’Empresa i Ocupació
La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la continuïtat de Cacaolat a Catalunya
(tram. 250-00394/09), presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a activar mecanismes de crèdit públic que evitin l’aturada de l’activitat productiva de l’empresa Cacaolat i garanteixin el
manteniment dels actuals llocs de treball.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Resolució 299/IX del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de la continuïtat
de l’empresa Cacaolat

El secretari en funcions
de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom

El president
de la Comissió
Rafael Luna i Vivas

Tram. 250-00315/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 165

Comissió d’Empresa i Ocupació
La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el garantiment de la continuïtat de
l’empresa Cacaolat-Letona (tram. 250-00315/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries per a garantir la continuïtat de l’empresa
1.10.

Resolució 301/IX del Parlament de Catalunya, sobre la participació de treballadors
desocupats provinents d’empreses auxiliars del sector de l’automòbil en els cursos
de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la fabricació del nou model de
l’Audi Q3
Tram. 250-00270/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 165

Comissió d’Empresa i Ocupació
La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre l’acceptació preferent dels treballadors desocupats de SAS en els cursos de formació del
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Servei d’Ocupació de Catalunya per a la fabricació del
nou model Audi Q3 (tram. 250-00270/09), presentada
pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista (reg. 12286) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 12301).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Núm. 182

Resolució 303/IX del Parlament de Catalunya, sobre el garantiment de la recepció del
senyal de TDT a l’Alta Ribagorça, les Garrigues, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la
Segarra i el Solsonès
Tram. 250-00374/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació

Resolució

Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 165

El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir en
compte, en la selecció de candidats per als cursos de formació que farà el Servei d’Ocupació de Catalunya per a
la fabricació del nou model de l’Audi Q3, la necessitat
de recol·locació dels treballadors provinents d’empreses
auxiliars del sector de l’automòbil.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
La secretària de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig

El president de la Comissió
Rafael Luna i Vivas

Comissió d’Empresa i Ocupació
La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la garantia de la recepció del senyal de
la TDT a les comarques de la Ribagorça, el Solsonès, el
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, les Garrigues i la Segarra (tram. 250-00374/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució 302/IX del Parlament de Catalunya, sobre la creació del Consell Català del
Treball Autònom
Tram. 250-00314/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 165

Comissió d’Empresa i Ocupació
La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la creació del Consell Català del
Treball Autònom (tram. 250-00314/09), presentada pel
Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en
marxa les actuacions necessàries, conjuntament amb els
ajuntaments i els consells comarcals, per a garantir la
recepció correcta del senyal de TDT a tots els municipis
de les comarques de l’Alta Ribagorça, les Garrigues, el
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Segarra i el Solsonès.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
La secretària de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig

El president de la Comissió
Rafael Luna i Vivas

Resolució 304/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’obertura d’una oficina de treball
de la Generalitat al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona
Tram. 250-00414/09

El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear el
Consell Català del Treball Autònom abans del finiment
de l’actual període de sessions.

Adopció

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 165

La secretària de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig

El president de la Comissió
Rafael Luna i Vivas

Comissió d’Empresa i Ocupació

Comissió d’Empresa i Ocupació
La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre l’obertura d’una oficina de treball de
la Generalitat al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona (tram. 250-00414/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14665).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

1.10.
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a obrir de
manera urgent una oficina de treball de la Generalitat en
el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona i, amb aquest
objectiu, adjudicar i executar l’obra un cop aprovats els
pressupostos del 2011.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
La secretària de la Comissió
Montserrat Ribera i Puig

El president de la Comissió
Rafael Luna i Vivas

Núm. 182

Resolució 306/IX del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions per a evitar el tancament o la deslocalització d’Ossa Motor i
d’altres empreses del sector de la motocicleta
Tram. 250-00445/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 165

Comissió d’Empresa i Ocupació
Resolució 305/IX del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de la Moció 9/IX i
sobre el manteniment de la producció d’Ossa Motor a Catalunya
Tram. 250-00436/09

Adopció
Comissió d’Empresa i Ocupació
Sessió núm. 13, 26.10.2011, DSPC-C 165

Comissió d’Empresa i Ocupació

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer efectiu de manera immediata el que disposa la Moció 9/IX
del Parlament, sobre la política industrial.
2. El Parlament de Catalunya, amb relació a Ossa Motor,
insta el Govern a:
a) Establir amb la màxima urgència, i al màxim nivell de
responsabilitat, els contactes necessaris amb la direcció
d’aquesta empresa per tal de propiciar les condicions necessàries per a mantenir-ne el negoci i els llocs de treball
a Catalunya.
b) Valorar adequadament les característiques de la producció industrial d’aquesta empresa, intensiva en innovació i tecnologia, per tal que pugui accedir al finançament
i l’aval públic que li poden oferir tant l’Institut Català de
Finances com l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana.
c) Considerar les conseqüències que produiria la sortida
del país d’aquesta marca catalana en termes d’ocupació
al territori, de pèrdua de teixit productiu, en un sector
històric a Catalunya com el del motor, i de pèrdua en la
generació d’innovació industrial.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

1.10.

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

Resolució

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 9/IX
i sobre les gestions per a mantenir la producció d’Ossa
Motor a Catalunya (tram. 250-00436/09), presentada pel
Grup Parlamentari Socialista.

El secretari en funcions
de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom

La Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió tinguda
el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre les actuacions per a evitar el tancament o la deslocalització d’Ossa Motor i sobre les mesures de suport al sector de la motocicleta (tram. 25000445/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15638).

El president
de la Comissió
Rafael Luna i Vivas

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Negociar un acord amb l’empresa de motocicletes
Ossa Motor per tal d’evitar que tanqui les seves instal·
lacions de producció a Catalunya per traslladar-se a una
altra comunitat autònoma o fora de l’Estat.
b) Posar en marxa mesures de suport al sector de la motocicleta per tal d’evitar el tancament i la deslocalització
de plantes de producció i garantir la continuïtat i el creixement d’aquest sector productiu a Catalunya.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari en funcions
de la Comissió
Francesc Bragulat i Bosom

El president
de la Comissió
Rafael Luna i Vivas

Resolució 315/IX del Parlament de Catalunya, sobre el compliment del Pla director urbanístic del Pallars Sobirà
Tram. 250-00345/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el compliment del programa de planejament territorial i del Pla director urbanístic
del Pallars Sobirà (tram. 250-00345/09), presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 13524).
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució

Resolució 317/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’execució d’una nova estació en
la línia de tren d’alta velocitat, a Vilafranca
del Penedès

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar vetllant pel compliment efectiu de les propostes, les
directrius, les estratègies i les recomanacions del Pla director urbanístic del Pallars Sobirà.

Tram. 250-00366/09

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 316/IX del Parlament de Catalunya, sobre les obres d’adaptació a la normativa i de millorament de l’accessibilitat de
l’estació de metro de Virrei Amat, a Barcelona
Tram. 250-00365/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre l’inici de les obres per a l’accessibilitat de l’estació de metro de Virrei Amat (tram.
250-00365/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 14629).

Núm. 182

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre la transformació de la base
de muntatge i manteniment de Vilafranca en una estació
per a trens d’alta velocitat (tram. 250-00366/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 14630).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al
Govern de l’Estat l’execució, d’acord amb el Pla director
de l’Alt Penedès, d’una nova estació en la línia de tren
d’alta velocitat a Vilafranca del Penedès, per a permetre
l’aturada de trens regionals d’altes prestacions.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les obres
d’adaptació a la normativa i de millorament de l’accessibilitat de l’estació de Virrei Amat de la línia 5 del metro,
a Barcelona, i a destinar-hi les partides pressupostàries
necessàries.

Resolució 318/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de descomptes en les
tarifes dels autobusos interurbans als usuaris discapacitats
Tram. 250-00367/09

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Adopció

El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre l’establiment de descomptes en les tarifes dels autobusos interurbans als usuaris
discapacitats (tram. 250-00367/09), presentada pel Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 14631).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent
1.10.
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a aplicar, juntament amb les empreses prestadores del transport d’autobús interurbà a Catalunya, descomptes en les tarifes
per la utilització d’aquest mitjà de transport per a les persones que pateixen algun tipus de discapacitat legalment
reconeguda, en el marc dels treballs per a l’extensió del
sistema tarifari integrat al conjunt del territori, tenint en
compte la necessitat de garantir la sostenibilitat econòmica del sistema de transport públic.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 319/IX del Parlament de Catalunya, sobre la reclamació al Govern de l’Estat de la redacció dels projectes i l’execució
del cobriment parcial de la carretera B-20 a
Santa Coloma de Gramenet, entre el riu Besòs i el Parc Europa

Núm. 182

Resolució 320/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment d’un sistema de devolució de l’import del bitllet dels transports
públics en els casos de retard important o
d’interrupció del servei
Tram. 250-00371/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema de
devolució del bitllet dels transports públics en els casos
d’irregularitats en el servei (tram. 250-00371/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14632).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Tram. 250-00370/09

Resolució

Adopció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar i,
posteriorment, implantar un sistema de devolució exprés
de l’import del bitllet de transport als viatgers de la xarxa de transport públic de titularitat o concessió de la Generalitat en els casos de retard important o d’interrupció
del servei.

Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre la reclamació al Govern de
l’Estat de la redacció dels projectes i l’execució del cobriment parcial de la carretera B-20 a Santa Coloma de
Gramenet, entre el riu Besòs i el Parc Europa (tram. 25000370/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit
Popular de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al
Govern de l’Estat la redacció dels projectes i la posterior
execució del cobriment parcial de la carretera B-20 al
pas per Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), en el
tram entre el pont del riu Besòs i el Parc Europa.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 321/IX del Parlament de Catalunya, sobre les imputacions de la Fiscalia de
Medi Ambient a alcaldes i regidors per infraccions per abocaments d’aigües residuals a rius i cursos d’aigua
Tram. 250-00373/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de
la Proposta de resolució sobre la col·laboració amb les
instàncies judicials en els casos de delictes ambientals
(tram. 250-00373/09), presentada pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14633).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

1.10.
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Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació als casos d’alcaldes i regidors que són investigats per infraccions en
matèria de medi ambient per abocaments d’aigües residuals a rius i cursos d’aigua, insta el Govern a:

Núm. 182

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Continuar treballant per a cobrir les necessitats de finançament suficient en matèria de medi ambient i considerar entre les actuacions prioritàries de la Generalitat
les dels municipis afectats per imputacions de la Fiscalia
de Medi Ambient per abocaments.

a) Dictar la resolució i fer el pagament de totes les subvencions que corresponen a promocions d’habitatges
de lloguer amb qualificació definitiva anterior al 31 de
desembre de 2010, incloent-hi les que han estat dutes a
terme per Habitatges Municipals de Sabadell, SA.

b) Facilitar a la Fiscalia de Medi Ambient tota la informació relativa a la situació actual, a les mesures adoptades
fins al moment i als projectes i les inversions previstos a
curt i a mitjà termini per a resoldre les problemàtiques
més greus i amb possibilitat de més transcendència penal que afecten les urbanitzacions i els nuclis urbans objecte d’investigació penal en curs.

b) Demanar al Govern de l’Estat que reintrodueixi el
Fons d’eficàcia en l’àmbit de les polítiques d’habitatge.

c) Deixar constància suficient i documentada davant la
Fiscalia de Medi Ambient que reconeix i assumeix que
el sanejament en alta és competència exclusiva de la Generalitat.
d) Facilitar tota la informació, la documentació i l’assessorament necessaris als alcaldes i regidors que són
objecte d’investigació per infracció en matèria de medi
ambient, i accelerar, quan sigui possible, l’adopció de
mesures correctores provisionals o definitives per a solucionar les situacions que han motivat les investigacions en curs de la Fiscalia de Medi Ambient o dels jutjats
d’instrucció.
e) Donar compte periòdicament a la Comissió de Territori i Sostenibilitat del seguiment i, si s’escau, dels resultats de les gestions i de les actuacions que s’indiquen en
les lletres a, b, c i d.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 323/IX del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de les instal·
lacions de les àrees de descans i les àrees
de servei de les autopistes
Tram. 250-00388/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de les àrees de
descans de les autopistes (tram. 250-00388/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió (reg. 14637).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució 322/IX del Parlament de Catalunya, sobre les subvencions relatives a promocions d’habitatges de lloguer i sobre la
reintroducció del Fons estatal d’eficàcia en
les polítiques d’habitatge
Tram. 250-00387/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a requerir a
les empreses concessionàries d’Autopistes de Catalunya
que prevegin adequadament, en llurs plans de conservació, les actuacions necessàries per al millorament de les
instal·lacions de les àrees de descans i les àrees de servei
de les autopistes.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de
la Proposta de resolució sobre el compliment dels compromisos entre la Generalitat i Habitatge Municipal de
Sabadell, SA (tram. 250-00387/09), presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14636).
1.10.
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Resolució 324/IX del Parlament de Catalunya, sobre la reclamació al Govern de l’Estat
del calendari per a la licitació de les obres
d’integració de la línia 2 de rodalia, a l’Hospitalet de Llobregat, i sobre la signatura dels
convenis per a finançar el soterrament de
les vies en aquesta ciutat
Tram. 250-00391/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del
tren a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) (tram. 25000391/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 13944) i pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14638).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar
al Govern de l’Estat l’establiment del calendari per a la
licitació de les obres d’integració de la línia 2 de rodalia,
a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), i que se signin
en el termini de tres mesos els convenis per a finançar el
projecte de soterrament de les vies en aquesta ciutat, en
els quals s’inclogui l’esmentat calendari d’obres.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 325/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’adaptació del Pla director d’infraestructures del transport públic col·lectiu
de la regió metropolitana de Barcelona

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una
adaptació del Pla director d’infraestructures (PDI) del
transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de
Barcelona de manera que estableixi un nou calendari
que s’adapti a la conjuntura actual i garanteixi el millor
aprofitament dels recursos disponibles, i que programi,
entre altres, les actuacions ferroviàries que afecten l’àrea
baixa del riu Llobregat i el Barcelonès sud, com ara les
obres de les línies 9 i 10 del metro, els perllongaments de
les línies 2 i 1, i la nova línia d’Adif entre l’estació intermodal del Prat de Llobregat i la terminal 1 de l’aeroport
de Barcelona - el Prat.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 326/IX del Parlament de Catalunya, sobre el millorament del transport per
carretera entre Sant Quintí de Mediona i Vilafranca del Penedès
Tram. 250-00409/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre l’increment de la freqüència
de pas dels autobusos de la línia L1172 entre Sant Quintí de Mediona i Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
(tram. 250-00409/09), presentada pel Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
14642).

Tram. 250-00397/09

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

Adopció

Resolució

Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el calendari d’execució de les
obres pendents a les línies 9, 10, 2 i 1 del metro i del nou
traçat en doble via del tren des de l’estació del Prat de
Llobregat fins a la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona
(tram. 250-00397/09), presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14640).
1.10.

Núm. 182

El Parlament de Catalunya insta el Govern a millorar,
d’acord amb l’estudi de millorament del transport a l’Alt
Penedès, les comunicacions de transport per carretera
entre Sant Quintí de Mediona i Vilafranca del Penedès
(Alt Penedès), en la mesura que la disponibilitat pressupostària ho permeti.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 327/IX del Parlament de Catalunya, sobre les obres de prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa
Tram. 250-00412/09

Núm. 182

Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14644).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la represa de les obres de prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
a Terrassa (Vallès Occidental) (tram. 250-00412/09),
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència
i Unió (reg. 14643).

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries amb el Ministeri de Foment i la Diputació de Barcelona perquè, com a administracions titulars, respectivament, de l’autopista AP-7 i de la carretera
BP-2427, adoptin mesures urgents per a restituir aquesta
carretera, en el seu accés a l’autopista AP-7 a Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès), en la mesura que el seu estat
s’hagi vist afectat per les obres de reordenació del sistema de peatge a Martorell executades per Acesa.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar les obres de prolongació de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a Terrassa, i mantenir el compromís de finalitzar-les l’any 2012.
b) Continuar informant la Comissió de Seguiment, amb
precisió i transparència, de l’estat de les obres de prolongació de la línia de FGC a Terrassa i del calendari
d’execució previst.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 328/IX del Parlament de Catalunya, sobre la restitució de la carretera BP2427, en l’accés a l’autopista AP-7 a Sant
Sadurní d’Anoia, a l’estat anterior a les obres
de reordenació del sistema de peatge a
Martorell
Tram. 250-00419/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre la restitució de la carretera BP-2427, en l’accés a l’autopista AP-7 a Sant Sadurní
d’Anoia (Alt Penedès), a l’estat anterior a les obres de reordenació del sistema de peatges a Martorell (tram. 25000419/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit
1.10.

Resolució 329/IX del Parlament de Catalunya, sobre la reducció dels temps dels trajectes de tren entre Manresa i Lleida i l’increment del nombre de circulacions de
trens en aquesta línia
Tram. 250-00420/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre l’increment de trens entre
Barcelona i Lleida per la línia de Manresa (tram. 25000420/09), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14645).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Iniciar els estudis necessaris per a intentar reduir els
temps dels trajectes de tren entre Manresa i Lleida i incrementar-hi el nombre de circulacions de trens, atesa
la possibilitat que el tren entre Manresa i Lleida podria
esdevenir una alternativa a l’eix Transversal Ferroviari.
b) Ampliar el nombre de circulacions entre Manresa i
Lleida en coordinació amb la implantació del servei de
rodalia de Lleida.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 330/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’inici de les obres d’execució de
l’accés ferroviari a la terminal 1 de l’aeroport
de Barcelona - el Prat

Núm. 182

Resolució

Comissió de Territori i Sostenibilitat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, dins
l’any 2012, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, els treballs per a la redacció dels plans directors urbanístics d’acord amb l’article 5.2.2 de les Normes d’ordenació territorial del Pla territorial parcial metropolità
de Barcelona per a la comarca del Maresme, i prioritzar
el de les infraestructures de comunicació.

Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Tram. 250-00421/09

Adopció

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de l’accés ferroviari a la terminal T1 de l’aeroport de Barcelona
(tram. 250-00421/09), presentada pel Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg.
14646).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir al
Govern de l’Estat que s’iniciïn immediatament les obres
d’execució de l’accés ferroviari a la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 331/IX del Parlament de Catalunya, sobre la redacció dels plans directors
urbanístics del Maresme i la priorització del
pla de les infraestructures de comunicació
Tram. 250-00438/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre la redacció del Pla director
urbanístic de les infraestructures de transport a la comarca del Maresme (tram. 250-00438/09), presentada
pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds
- Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 15112) i pel Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14645).

El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 332/IX del Parlament de Catalunya, sobre la senyalització de Badia del Vallès a les sortides i als carrils de desacceleració de la carretera C-58
Tram. 250-00441/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre la senyalització de Badia
del Vallès (Vallès Occidental) a les sortides i als carrils de desacceleració de la carretera C-58 (tram. 25000441/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15646).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a introduir
la senyalització correcta, amb el topònim de Badia del
Vallès, en tots els indicadors existents o que s’hagin de
col·locar a les sortides i als carrils de desacceleració que
donen accés a aquesta població des de la nova sortida
feta a la carretera C-58 per Sabadell sud i Badia del Vallès (Vallès Occidental).
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

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

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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Resolució 333/IX del Parlament de Catalunya, sobre el reallotjament de les famílies
afectades per la reforma del barri de la Catalana, de Sant Adrià de Besòs
Tram. 250-00442/09

Núm. 182

les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15648).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el reallotjament de les famílies
afectades per la reforma del barri de la Catalana, de Sant
Adrià de Besòs (Barcelonès) (tram. 250-00442/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15647).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a facilitar la
requalificació dels habitatges del barri de La Catalana,
de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb la sol·licitud prèvia
de l’empresa promotora, Regesa, perquè aquesta empresa pugui reallotjar les famílies residents, en règim de lloguer amb opció de compra, als habitatges amb protecció
oficial construïts al mateix barri en el procés de reforma
dut a terme i, en el cas que la dita empresa no fes la sol·
licitud, a promoure, mitjançant l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya, el reallotjament de les famílies afectades,
sens perjudici de l’exigència de responsabilitats de l’empresa promotora.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar al
Govern de l’Estat l’acabament urgent del projecte constructiu dels nous accessos sud, viari i ferroviari, al port
de Barcelona, i la licitació urgent de l’execució de les
obres.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré

Resolució 335/IX del Parlament de Catalunya, sobre la dotació pressupostària a
l’Agència Catalana de l’Aigua per a dur a terme actuacions de correcció hidrològica al
riu Tenes, al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
Tram. 250-00485/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió
tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el garantiment de la dotació
pressupostària a l’Agència Catalana de l’Aigua per a dur
a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes
(tram. 250-00485/09), presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 15649).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució 334/IX del Parlament de Catalunya, sobre el projecte constructiu i l’execució de les obres dels nous accessos sud, viari i ferroviari, al port de Barcelona
Tram. 250-00444/09

Adopció
Comissió de Territori i Sostenibilitat
Sessió núm. 9, 26.10.2011, DSPC-C 166

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el projecte constructiu i l’execució de les obres dels nous accessos sud, viari i ferroviari,
al port de Barcelona (tram. 250-00444/09), presentada
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i
1.10.

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir la
dotació pressupostaria que permeti que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pugui consignar en els pressupostos
la seva aportació derivada del Conveni amb l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) signat el 2
de novembre de 2010, per al desenvolupament de diverses actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes, al
pas per la dita població.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
Maria Dolors Montserrat i Culleré
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Resolució 336/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’absorció dels saldos de propostes de despesa pendents d’imputació
pressupostària en els projectes de llei de
pressupostos dels exercicis següents
Tram. 250-00044/09

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 8, 26.10.2011, DSPC-C 169

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

Núm. 182

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir aplicant el pla de millorament i d’inversions per a renovar i
modernitzar la maquinària i els equipaments de l’empresa Comforsa.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell

El president de la Comissió
Antoni Fernández Teixidó

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la
sessió tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text
de la Proposta de resolució sobre la limitació del desplaçament a exercicis posteriors de despeses meritades el
2011 i sobre la correcció de les despeses anteriors imputades a l’exercici 2011 (tram. 250-00044/09), presentada
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 7569).

Resolució 338/IX del Parlament de Catalunya, sobre les competències de la Generalitat en matèria de caixes d’estalvi

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

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 8, 26.10.2011, DSPC-C 169

Tram. 250-00090/09

Adopció

Resolució

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

El Parlament de Catalunya insta el Govern a maldar perquè els projectes de llei de pressupostos per als propers
exercicis tinguin en compte els procediments adequats
per a poder absorbir progressivament els saldos existents, a 31 de desembre, de propostes de despesa pendents d’imputació pressupostària (PPI), en el marc del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària establert per a cada exercici.

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la
sessió tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text
de la Proposta de resolució sobre les caixes d’estalvi
(tram. 250-00090/09), presentada pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9024).

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell

El president de la Comissió
Antoni Fernández Teixidó

Resolució 337/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació del pla de millorament
i d’inversions per a la renovació de l’equipament de Comforsa
Tram. 250-00061/09

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 8, 26.10.2011, DSPC-C 169

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la
sessió tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text
de la Proposta de resolució sobre les inversions per a
la renovació de l’equipament de Comforsa (tram. 25000061/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 9006).
1.10.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Emprar tots els mecanismes jurídics i polítics necessaris per a preservar les competències de la Generalitat
en matèria de caixes d’estalvi.
b) Trametre els acords del Parlament de Catalunya sobre
la reforma del model de caixes al Govern de l’Estat, i
també donar-ne compte en el si de la Comissió Bilateral
Generalitat - Estat.
c) Demanar al Govern de l’Estat que en la presa de decisions que afectin el sistema financer, i atenent el principi
de lleialtat institucional, aquestes siguin prèviament consultades a la Generalitat i tinguin el seu acord.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell

El president de la Comissió
Antoni Fernández Teixidó
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Resolució 339/IX del Parlament de Catalunya, sobre la nova regulació de les caixes
d’estalvi
Tram. 250-00123/09

Núm. 182

Resolució 340/IX del Parlament de Catalunya, sobre el pressupost destinat als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de Barcelona
Tram. 250-00155/09

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 8, 26.10.2011, DSPC-C 169

Adopció
Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 8, 26.10.2011, DSPC-C 169

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la
sessió tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text
de la Proposta de resolució sobre la nova regulació de
les caixes d’estalvi (tram. 250-00123/09), presentada pel
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista (reg. 9058), i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10323).

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost

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

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

Resolució

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Prendre una posició activa perquè el procés de reforma del sistema de caixes d’estalvi comporti el retorn de
la confiança dels mercats financers i permeti a curt termini la normalització de l’accés al crèdit de les famílies
i les petites i mitjanes empreses.
b) Defensar les competències de la Generalitat i vetllar
perquè es puguin mantenir a Catalunya centres de decisió de les caixes d’estalvis que participin en processos
d’adaptació als nous requeriments del Pla de reforçament
del sector financer, en les modalitats de participació en
un Sistema Institucional de Protecció (SIP) o d’exercici
indirecte.
c) Presentar, abans de la fi del primer trimestre del 2012,
un estudi relatiu a les propostes normatives necessàries,
d’acord amb el Decret llei 5/2010, del 3 d’agost, de modificació del text refós de la Llei de caixes d’estalvis de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, de l’11
de març, per a dotar d’un marc jurídic específic, detallat i concret, la possible conversió de caixes d’estalvi en
fundacions i la resta d’elements continguts en el decret.

La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la
sessió tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text
de la Proposta de resolució sobre el pressupost destinat
als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de
Barcelona (tram. 250-00155/09), presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10324).

a) Posar en funcionament de manera immediata els equipaments educatius, sanitaris i socials de Barcelona que ja
estiguin construïts i garantir la finalització de les obres
en equipaments previstes per a l’any 2011, i també la posada en funcionament tan bon punt estiguin construïts.
b) Garantir les transferències compromeses per a mantenir la prestació dels serveis educatius, sanitaris i socials
de Barcelona, de manera que aquests serveis no es vegin
afectats per cap reducció pressupostària de la Generalitat.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell

El president de la Comissió
Antoni Fernández Teixidó

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011

Resolució 341/IX del Parlament de Catalunya, sobre el pressupost destinat als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de Barcelona

El secretari de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell

Adopció

El president de la Comissió
Antoni Fernández Teixidó

Tram. 250-00159/09

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
Sessió núm. 8, 26.10.2011, DSPC-C 169

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost
La Comissió d’Economia, Finances i Pressupost, en la
sessió tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha debatut el text
de la Proposta de resolució sobre el pressupost destinat
als equipaments i serveis educatius, sanitaris i socials de
Barcelona (tram. 250-00159/09), presentada pel Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 10325).
1.10.
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Núm. 182

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

Resolució 345/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’inici de les obres d’ampliació de
l’Escola Lola Anglada de Badalona

Resolució

Tram. 250-00383/09

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Posar en funcionament de manera immediata els equipaments educatius, sanitaris i socials de Barcelona que ja
estiguin construïts i garantir la finalització de les obres
en equipaments previstes per a l’any 2011, i també la posada en funcionament tan bon punt estiguin construïts.
b) Garantir les transferències compromeses per a mantenir la prestació dels serveis educatius, sanitaris i socials
de Barcelona, de manera que aquests serveis no es vegin
afectats per cap reducció pressupostària de la Generalitat.
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
Joan Maria Sardà i Padrell

El president de la Comissió
Antoni Fernández Teixidó

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 12, 27.10.2011, DSPC-C 172

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 27 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre l’inici de les obres d’ampliació de l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès)
(tram. 250-00383/09), presentada pel Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i l’esmena presentada per Grup Parlamentari
de Convergència i Unió (reg. 14669).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució 344/IX del Parlament de Catalunya, sobre les obres de manteniment i d’ampliació de l’Escola Lola Anglada de Badalona
Tram. 250-00308/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 12, 27.10.2011, DSPC-C 172

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 27 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre les obres de manteniment i
d’ampliació a l’Escola Lola Anglada, de Badalona (Barcelonès) (tram. 250-00308/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Iniciar de manera immediata les obres per a la construcció de la segona ampliació de l’Escola Lola Anglada
de Badalona (Barcelonès).
b) Informar la comunitat educativa i l’Ajuntament de Badalona sobre el calendari previst per a les obres i el funcionament del nou centre.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Resolució 346/IX del Parlament de Catalunya, la construcció de l’Institut Cabrils
Tram. 250-00286/09

Resolució

Adopció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 12, 27.10.2011, DSPC-C 172

a) Concretar i comunicar immediatament a l’Ajuntament
de Badalona (Barcelonès) i a la comunitat educativa la
data d’inici de les obres d’ampliació de l’Escola Lola Anglada al parc de ca l’Arnús.
b) Iniciar sense demora el 2012 les obres d’ampliació de
l’escola per a tenir-les acabades per al curs 2013-2014.
c) Vetllar perquè es facin les actuacions de manteniment
de l’edifici actual de l’escola i les de dotació i arranjament exterior de l’edifici nou perquè es pugui desenvolupar el projecte educatiu amb la qualitat necessària.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

1.10.

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 27 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre la construcció de l’institut de
Cabrils (Maresme) (tram. 250-00286/09), presentada pel
Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a construir
l’Institut Cabrils, en compliment de l’Acord de Govern
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del 9 de novembre de 2010 i segons el calendari previst
per l’Ajuntament de Cabrils.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Resolució 347/IX del Parlament de Catalunya, sobre el finançament i l’inici de les
obres de l’Institut Fluvià, de Barcelona

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a valorar, un
cop enllestits els aspectes jurídics i tècnics del model
d’institut escola, les necessitats del barri de Gavà Mar,
de Gavà (Baix Llobregat), amb relació a la possible implantació d’aquest model i, en el cas que la valoració sigui positiva, a iniciar al més aviat possible els tràmits
necessaris perquè aquesta implantació es faci efectiva,
començant per l’acceptació, en el termini de tres mesos des de la valoració, del sòl cedit per l’Ajuntament de
Gavà per a dur-ho a terme.
Palau del Parlament, 27 d’ octubre de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

Tram. 250-00293/09

Núm. 182

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 12, 27.10.2011, DSPC-C 172

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 27 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el finançament i l’inici de
les obres de l’Institut Fluvià, de Barcelona (tram. 25000293/09), presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a finançar i
iniciar les obres de l’Institut Fluvià, de Barcelona.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Resolució 349/IX del Parlament de Catalunya, sobre les obres d’ampliació de l’Escola
Olga Xirinacs, de Tarragona
Tram. 250-00362/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 12, 27.10.2011, DSPC-C 172

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 27 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre l’inici de les obres d’ampliació de l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona (tram. 25000362/09), presentada pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa,
i l’esmena presentada per Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14666).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució 348/IX del Parlament de Catalunya, sobre la transformació en institut escola de l’Escola Gavà Mar, de Gavà
Tram. 250-00304/09

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 12, 27.10.2011, DSPC-C 172

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 27 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre la transformació en institut
escola de l’Escola Gavà Mar, de Gavà (Baix Llobregat)
(tram. 250-00304/09), presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, i l’esmena presentada per Grup Parlamentari Socialista (reg. 13275).

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Mantenir l’Escola Olga Xirinacs, de Tarragona, amb
la solució del mòdul prefabricat, garantint les màximes
condicions de comoditat en aquest allotjament provisional de l’escola.
b) Iniciar els tràmits per a la construcció del nou centre –projecte bàsic i projecte executiu–, un cop s’hagi
validat la recepció del solar per part de l’Ajuntament de
Tarragona i s’hagi valorat l’oferta educativa disponible
a la ciutat.
Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent
1.10.
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Resolució 350/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’establiment d’acords entre les
entitats juvenils i els centres públics d’educació secundària per a explicar a l’alumnat
els projectes associatius

Resolució

Tram. 250-00353/09

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011

Adopció

El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reiniciar les
obres de construcció del nou institut de Roda de Barà
(Tarragonès).
El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 12, 27.10.2011, DSPC-C 172

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 27 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre l’establiment d’acords entre
les entitats juvenils i els instituts públics per a exposar a
l’alumnat els projectes associatius (tram. 250-00353/09),
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent

Resolució

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 directiva del Consell
relativa a un sistema comú de l’impost sobre
les transaccions financeres i per la qual es
modifica la Directiva 7/2008/CE
Tram. 295-00070/09

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar
les mesures necessàries perquè els centres d’educació
secundària del servei públic d’educació, conformat per
tots els centres sostinguts amb fons públics, estableixin
acords estables amb les entitats juvenils de llur àmbit
territorial per a poder explicar llurs projectes associatius
a l’alumnat, en el marc de l’activitat dels centres.

Coneixement de la proposta

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

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió
Antoni Balasch i Parisi

El president de la Comissió
Joaquim Llena i Cortina

Resolució 351/IX del Parlament de Catalunya, sobre el reinici de les obres de construcció del nou institut de Roda de Barà

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre disposicions específiques relatives al Fons europeu
de desenvolupament regional i a l’objectiu
d’«inversió en creixement i ocupació», i pel
qual es deroga el Reglament (CE) 1080/2006
Tram. 295-00078/09

Coneixement de la proposta

Tram. 250-00376/09

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

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats
Sessió núm. 12, 27.10.2011, DSPC-C 172

Comissió d’Ensenyament i Universitats
La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió
tinguda el 27 d’octubre de 2011, ha debatut el text de la
Proposta de resolució sobre el reinici de les obres de
construcció de l’Institut de Roda de Barà (Tarragonès)
(tram. 250-00376/09), presentada pel Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 14558) i pel
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 14667).
Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, ha
adoptat la següent
1.40.03.

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al Fons de
cohesió i pel qual es deroga el Reglament
(CE) 1084/2006
Tram. 295-00079/09

Coneixement de la proposta

La Comissió de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb
l’article 181 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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 l’accés als
llocs de treball de l’escala de suport del Cos
de Mossos d’Esquadra i del Cos Superior
d’Administració

Núm. 182

3.

TRAMITACIONS EN CURS

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

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

Propostes de compareixença d’organitzacions i grups socials presentades pels grups
parlamentaris

Tram. 250-00617/09

Retirada

Admissió a tràmit: Mesa de la CTS, 21.10.2011

Retirada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 25355).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
08.11.2011.

Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya
– 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. 35200585/09)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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. 35200589/09)
– 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. 35200590/09)
– 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)
– Proposta de compareixença del president de l’Associació Catalana de Municipis amb relació al Projecte de

2.10.25.
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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)

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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
– 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)
– 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)

– 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)

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

– 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)

– 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)

– Proposta de compareixença d’una representació del
Col·legi d’Advocats de Catalunya amb relació al Projecte

– Proposta de compareixença d’una representació de la
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya amb
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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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
3.01.01.
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– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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’agost (tram. 352-00635/09)
– 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. 35200636/09)
– Proposta de compareixença d’una representació de la
Taula 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– Proposta de compareixença d’una representació de la
secció catalana de l’Associación 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)
– 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
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d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del
3 d’agost (tram. 352-00642/09)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
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la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
del 3 d’agost (tram. 352-00658/09)

Grup Parlamentari Socialista
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)
– 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)

Subgrup Parlamentari Ciutadans

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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

– 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
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refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (tram. 352-00669/09)
– Proposta de compareixença d’una representació de la
secció catalana de la 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 1/2010, del 3 d’agost
(tram. 352-00670/09)
– 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)
– 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)
– 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)
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Acord de la Comissió sobre les compareixences proposades
Comissió de Territori i Sostenibilitat,
26.10.2011, DSPC-C 166

Compareixences d’organitzacions i grups
socials acordades
– Compareixença d’una representació 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. 35300163/09)
– Compareixença d’una representació del Consell d’Il·
lustres Col·legis 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.
353-00164/09)
– 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. 35300165/09)

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya

– 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. 353-00166/09)

– 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)

– 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. 353-00167/09)

– 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)

– 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. 35300168/09)

– 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)

– 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. 35300169/09)

– 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)

– 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. 353-00170/09)

– 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)

– 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. 35300171/09)

– 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. 35200679/09)

– Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 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. 353-00172/09)
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– 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.
353-00173/09)

– 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)

– 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.
353-00174/09)

– 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)

– 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. 353-00175/09)

– 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)

– 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.
353-00176/09)

– 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)

– 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. 353-00177/09)

– 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)

– 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. 35300178/09)
– 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. 35300179/09)
– 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. 35300180/09)

– 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)
– 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)
– 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)

Propostes de compareixença d’organitzacions i
grups socials rebutjades

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)

– 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)
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– 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)
– 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)
– 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)
– 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)

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Meritxell Roigé i Pedrola
Grup Parlamentari Socialista
Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Pere Calbó i Roca
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa
Salvador Milà i Solsona
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Marc Sanglas i Alcantarilla
Subgrup Parlamentari Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla
Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2011
El secretari de la Comissió La presidenta de la Comissió
Xavier Dilmé i Vert
M. Dolors Montserrat i Culleré

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

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 25756) i Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 26029).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies
hàbils (de l’11.11.2011 al 14.11.2011).
Finiment del termini: 15.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 10.11.2011.

Propostes de compareixença d’organitzacions i
grups socials decaigudes
– 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)

Ponència per a elaborar l’informe

Comissió de Territori i Sostenibilitat
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el 26 d’octubre de 2011, ha nomenat la ponència
que ha d’elaborar l’Informe sobre Projecte de llei de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (tram. 20000011/09) i les esmenes presentades, d’acord amb l’article 109.1 i els concordants del Reglament del Parlament.
La Ponència és integrada pels diputats següents:
3.01.02.

3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

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

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un
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altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25836) i
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26057).

1

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Núm. 182

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

De retorn de la proposició de llei.

Acord: Presidència del Parlament, 10.11.2011.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Proposició de llei de mesures per a la dignificació de la funció docent i d’atribució de
la condició d’autoritat als docents de l’ensenyament no universitari

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 25396)

Tram. 202-00064/09

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de
mesures per a la dignificació de la funció docent i d’atribució de la condició d’autoritat als docents de l’ensenyament no universitari (tram. 202-00064/09).

Esmenes a la totalitat
Reg. 21244, 25316 i 25396 / Admissió a
tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 21244)

A la Mesa del Parlament

1

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 104 i següents del Reglament
del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a
la Proposició de llei de mesures per a la dignificació de
la funció docent i d’atribució de la condició d’autoritat
als docents de l’ensenyament no universitari (tram. 20200064/09).

1

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya

De retorn de la proposició de llei.

Esmena núm. 1
A la totalitat
GP Socialista

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25837) i Grup
Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26056).

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2011
Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.11.2011 al 15.11.2011).
Finiment del termini: 16.11.2011; 09:30 h.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg.
25316)

Acord: Presidència del Parlament, 10.11.2011.

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, d’acord amb el que estableixen els articles
104 i següents del Reglament del Parlament, presenta la
següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de
mesures per a la dignificació de la funció docent i d’atribució de la condició d’autoritat als docents de l’ensenyament no universitari (tram. 202-00064/09).
3.01.02.
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Proposició de llei de modificació de la Llei
13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern

3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

Tram. 202-00066/09

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Núm. 182

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 26056).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.11.2011 al 15.11.2011).
Finiment del termini: 16.11.2011; 09:30 h.

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

Esmenes presentades

Acord: Presidència del Parlament, 10.11.2011.

Reg. 24641 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.11.2011

Proposició de llei de modificació de l’escala
autonòmica aplicable a la base general de
l’impost sobre la renda de les persones físiques

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 24641)

1

Tram. 202-00067/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 26056).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.11.2011 al 15.11.2011).
Finiment del termini: 16.11.2011; 09:30 h.

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries davant l’Administració General de l’Estat perquè la concessionària
d’autopistes ACESA realitzi els corresponents estudis de
trànsit i capacitat i, en el seu cas, ampliï l’àrea de peatge
de Figueres Sud (Alt Empordà) de l’autopista AP-7 amb
la finalitat d’evitar les retencions que es produeixen tant
el peatge com en el tronc central de l’autopista.»

Acord: Presidència del Parlament, 10.11.2011.

Proposició de llei de creació de l’impost sobre els dipòsits de clients a les entitats de
crèdit

Proposta de resolució sobre els abocaments de residus a la urbanització Les Palmeres, de Canyelles (Garraf), en terrenys
destinats a equipaments

Tram. 202-00068/09

Tram. 250-00621/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Esmenes presentades

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 26056).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 14.11.2011 al 15.11.2011).
Finiment del termini: 16.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 10.11.2011.

Reg. 24659 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 07.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 24659)

1

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a investigar
els fets dels abocaments de residus a la urbanització de
les Palmeres de Canyelles (Garraf) en terreny destinat a
equipaments procedents de l’enderrocament d’un seguit
de bungalows de Muntanya del Mar i les responsabilitats,
per error o per omissió, que se’n puguin derivar.»

3.10.25.

Tramitacions en curs

31

14 de novembre de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

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

Apartat 2

2

Esmenes presentades
Reg. 24661 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CBFI, 03.11.2011

Núm. 182

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

De tot el text de l’apartat 2.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 24661)

1

Proposta de resolució sobre l’actualització
del II Pla general de formació professional

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

Tram. 250-00641/09

Esmenes presentades

Del punt 1:
«1. Instar al Govern de la Generalitat a buscar les fórmules per posar en marxar les places de la Residència Roger
de Llúria, el més aviat possible, tal i com té previst el
Departament de Benestar Social i Família.»

2

Reg. 25850 i 26042 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 09.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 25850)

Paràgraf primer

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

1

Del punt 3:
«3. Posar en marxa, tal i com està previst, les places de
centre de dia dels CAPI V, residencia Marià Fortuny,
atenent la planificació i les necessitats territorials.»

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar l’actualització del el III Pla general de
Formació Professional en què s’incideixi en l’aspecte de
dotar a Catalunya d’un mapa de centres equilibrat i en tot
el territori, afavorint la qualitat i millorant la internacionalització dels estudiants de Formació Professional, el
qual, inclogui els següents aspectes concrets:»

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26042)

Esmenes presentades
Reg. 26041 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 09.11.2011

Apartat 1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26041)

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

Apartat 2

«1. Estudiar, a fi de facilitar l’accés en condicions
d’equitat al servei de transport, la possibilitat d’oferir
als alumnes que visquin en nuclis de població allunyats
ajuts que cobreixin totalment o parcialment el cost del
transport, tenint en compte la distància al centre i el nivell de renda.»
3.10.25.

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

«1. Actualitzar i coordinar els recursos web referents a
l’oferta de formació professional i a la ubicació dels centres que la imparteixen.»

Apartat 1

1

1

2

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

«2. Mecanismes de mesura de la satisfacció de les empreses receptores des alumnes de formació professional.»

Tramitacions en curs

32

14 de novembre de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Apartat 3

2
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On diu:
«Dolors Camats Luis, portaveu del GP d’Iniciativa per
Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa»

Esmena núm. 2
De modificació
G. P. de Convergència i Unió (3)

Ha de dir:

«3. Establir una guia dedicada expressament a les empreses per divulgar les possibilitats de la formació professional.»

«Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan,
diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.»
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

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

Tram. 250-00705/09

Esmenes presentades

Presentació

Reg. 26043 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CEU, 09.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26043)

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

«Estudiar, a fi de facilitar l’accés en condicions d’equitat
al servei de transport, la possibilitat d’oferir als alumnes
que visquin en nuclis de població allunyats ajuts que cobreixin totalment o parcialment el cost del transport, tenint en compte la distància al centre i el nivell de renda.»

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

Rectificació del text presentat
Reg. 25847 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu del Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la Proposta de Resolució (tram.
250-00667/09),
3.10.25.

Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25269 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Apartat 1

1

Proposta de resolució sobre el finiment de
les obres de la variant de Vallirana

Dolors Camats Luis, portaveu, Jaume Bosch Mestres,
diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 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 quinze anys 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.
Després de quatre anys d’aturada, les obres es van reiniciar el març de 2009 i es van aturar de nou 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
en Juny del 2010, on es posposava l’entrega de l’obra de
la Variant de Vallirana fins l’any 2015, reprogramant les
anualitats. El pla original era acabar la obra l’any 2013.
El ministre de Foment, José Blanco, va informar que es
reprogramava per a l’any 2012 la represa de les obres de
la variant de Vallirana, amb les queixes de tot el consistori i de la comarca.
En el Ple del Parlament del dia 5 d’octubre, el conseller
Recoder va informar sobre les obres de la variant que
el Ministeri de Foment no té data per reiniciar les obres
abans del 2013 per raons de contenció pressupostària i
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que ho lamentava i no hi podia fer res davant la manca de
voluntat política del Ministeri.
Ates que la disposició addicional tercera de l’Estatut de
Catalunya diu en el seu apartat primer que la inversió de
l’Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de
compensació interterritorial, s’ha d’equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya
amb relació al producte interior brut de l’Estat per un període de set anys. Aquestes inversions poden emprar-se
també per a l’alliberament de peatges o la construcció
d’autovies alternatives.
Ates que segons xifres del Departament d’Economia i
Coneixement, les previsions de l’aplicació de la disposició addicional tercera de l’Estatut per al 2011 són de
3.145 milions d’euros, dels quals estan pressupostats
2.743 milions, a més de 72 milions per a bonificació de
peatges, i queden per consignar 330 milions d’euros.
Ates que el portaveu del Govern de Catalunya, Sr. Francesc Homs en data 18 de Gener de l’any en curs deia que
les prioritats en la negociació amb Madrid passen per
l’estabilització financera de la Generalitat, i no només
per a fer complir el finançament, sinó també la disposició addicional tercera per al 2011.
Atès que l’ajuntament de Vallirana ha reiterat la necessitat de l’acabament de l’obra i ha sol·licitat que la variant
de Vallirana es financi a càrrec de la disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalunya.
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:
1) Complir amb la seva obligació d’exigir l’acabament de
les obres al Ministeri de Foment.
2) Incloure la variant de Vallirana com a projecte prioritari per assignar a càrrec de la disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalunya per al 2011 i anys següents
fins acabar les obres.
3) Assegurar que el increment de la partida a càrrec de la
disposició addicional tercera per l’any en curs i els anys
següents, sigui suficient per la recuperació del Planning
anterior d’entrega de l’obra, que donava la seva finalització per l’any 2013.
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

3.10.25.

Proposta de resolució sobre l’inici de les
obres del nou centre d’educació secundària
de Sant Carles de la Ràpita
Tram. 250-00706/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Reg. 25334 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament
Dolors Camats Luis, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats.

Exposició de motius
El nou institut escola de Sant Carles de la Ràpita continua sense data prevista d’inici, tot i que estan adjudicades les obres des del març del 2010 a l’empresa Copcisa
SA per un pressupost superior als 5 milions d’euros.
En declaracions als mitjans de comunicació el Sr. Antoni
Martí, director dels serveis territorials d’Ensenyament a
les Terres de l’Ebre, explicava que el projecte del nou
Institut Escola ha estat reformulat perquè entre les dues
escoles públiques i la concertada ja hi ha suficients places d’infantil i primària i que només cal ampliar l’oferta
de places de secundària.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa presenta
la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Iniciar les obres del nou centre de secundària de Sant
Carles de la Ràpita, siguin les del projecte inicial com
Institut escola o sigui en el nou projecte reformulat
d’Institut d’Ensenyament Secundari per tal què el centre
pugui funcionar pel curs 2013-2014.
Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011
Dolors Camats Luis
Portaveu del GP d’ICV-EUiA

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2011
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Hortènsia Grau Juan
Diputada del GP d’ICV-EUiA

Jaume Bosch Mestres
Diputat del GP d’ICV-EUiA
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Proposta de resolució sobre l’adopció de
mesures per a definir les funcions dels llocs
de treball de base de l’escala de suport del
Cos de Mossos d’Esquadra i l’establiment
de sistemes de promoció
Tram. 250-00707/09

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Reg. 25356 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Maria
de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunt, i Pere
Calbó i Roca, diputat, d’acord amb allò que preveuen els
articles 145 i següents del Reglament de la Cambra, presenten la següent proposta de resolució, per tal que sigui
substanciada a la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius
D’acord amb el que disposen els articles 18, 19 i 20 de la
Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, el cos de Mossos d’Esquadra
compta amb una escala de suport, integrada per les categories de facultatius i tècnics. Els facultatius són funcionaris del grup A subgrup A1 i els tècnics són funcionaris
del grup A subgrup A2. La tasca essencial dels membres
d’aquestes categories és el suport a la funció policial en
les tasques pròpies de la professió per a l’exercici de la
qual habilita la titulació que els hagi estat exigida per a
ingressar al cos.
Paral·lelament, l’Administració de la Generalitat compta
amb els cossos superior i de gestió d’administració que,
de conformitat amb el que disposa el Decret legislatiu
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, els corresponen les funcions següents:
1. Als membres del cos superior d’administració els corresponen les funcions de caràcter administratiu de nivell
superior: de direcció administrativa, de gestió, d’estudi
i propostes, de preparació de normativa, d’elaboració
d’informes que requereixin un coneixement complet de
la legislació administrativa i similars.
2. Als membres del cos de gestió d’administració els
corresponen funcions de caràcter administratiu de col·
laboració amb les de nivell superior, i també les funcions d’aplicació de normativa, les propostes de resolució
d’expedients normalitzats i els estudis i informes que no
corresponguin a tasques de nivell superior.
De conformitat amb la legislació vigent i com és lògic,
els funcionaris que pertanyen a l’escala de suport del cos
de Mossos d’Esquadra accedeixen a la mateixa amb uns
temaris d’oposició adaptats a les funcions concretes que
després desenvoluparan a l’administració policial, mentre que els pertanyents als cossos superior i de gestió
d’administració, per la seva pròpia condició de cossos
de naturalesa transversal a tota l’Administració de la Ge3.10.25.
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neralitat, accedeixen amb uns altres temaris que també
estan encarats a les funcions que hauran de dur a terme.
Cal remarcar que l’article 18 del Decret legislatiu 1/1997,
de 31 d’octubre, estableix, entre d’altres, que en cap cas
no pot existir més d’un cos que compleixi funcions similars o anàlogues per a l’ingrés al qual s’exigeixi el
mateix nivell de titulació, és a dir, no és jurídicament
correcte que els membres de l’escala de suport del cos de
Mossos d’Esquadra i els membres dels cossos de gestió i
superior d’administració tinguin assignades les mateixes
funcions.
La mala praxis de l’Administració de la Generalitat ha
comportat que, durant molts anys i avui mateix, s’hagin
desvirtuat les figures dels facultatius i els tècnics del
cos de mossos d’esquadra i s’hagi permès que alguns
d’aquests funcionaris (llocs de treball base) realitzin funcions que per la seva naturalesa haurien de ser exercides
per funcionaris dels cossos de gestió i superior d’administració (llocs de treball base) sense que hi hagi cap motiu que justifiqui aquesta qüestió. Aquest encavalcament
funcional també s’ha produït a la inversa, és a dir, també
s’ha permès que alguns funcionaris de cossos de gestió i
superior adscrits al Departament d’Interior (llocs de treball base) realitzin funcions que, per la seva naturalesa,
haurien de ser exercides per funcionaris facultatius i tècnics (llocs de treball base).
Com a conseqüència d’aquest irregular encavalcament
funcional, al Departament d’Interior es produeixen situacions absurdes i injustificables com que en una mateixa
unitat orgànica trobem a membres dels cossos de gestió
i superior d’administració i a membres de l’escala de suport del cos de mossos realitzant les mateixes funcions
amb condicions de treball diferents (jornada, retribucions, incompatibilitats...).
La llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
garanteixen el drets a la mobilitat i a la carrera professional de tots els funcionaris.
Conforme a l’establert a l’article 28 de la Llei 10/1994,
d’11 de juliol, els cossos especials de la Generalitat que
compleixin amb els requisits establerts podran accedir
per promoció interna a les categories de facultatiu i tècnic. Aquesta possibilitat no està prevista per als membres dels cossos superior i de gestió d’administració ni
està contemplada a la inversa, és a dir, els membres de
l’escala de suport no poden accedir per aquesta via als
cossos especials de l’administració.
Considerem que aquesta situació és anòmala i injusta i
que, en ares a fomentar la mobilitat i la carrera professional dels funcionaris de la Generalitat, caldria establir
sistemes de promoció interna vertical i horitzontal que,
garantint els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, permetessin l’accés dels funcionaris dels cossos superior
i de gestió a l’escala de suport i l’accés dels membres
d’aquesta escala als cossos superior, de gestió i especials
per aquest sistema.
Per la qual cosa, el Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya presenta la següent:
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern perquè:
1. Adopti urgentment les mesures adients per tal de definir de manera concreta les funcions dels llocs de treball
base de l’escala de suport del cos de mossos d’esquadra,
amb la finalitat de diferenciar-les de les dels llocs de treball base dels cossos de gestió i superior d’administració
i per tal d’evitar els encavalcaments funcionals que s’esdevenen en l’actualitat i que constitueixen una irregularitat.
2. Estableixi sistemes de promoció interna per tal que els
membres dels cossos superior i de gestió puguin accedir
a l’escala de suport i els membres d’aquesta escala puguin accedir a aquests cossos i als cossos especials que
siguin pertinents.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del GP del PPC;
Maria de los Llanos de Luna Tobarra, portaveu adjunta
del GP del PPC, i Pere Calbó i Roca, diputat del GP
del PPC
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rà els moviments de la C-37 a mesura que es consolidi
aquest eix viari entre l’Anoia, la Conca de Barberà i el
Camp de Tarragona, així com la seva connexió amb la
C-15 permet la connexió amb l’Alt Penedès.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a:
Presentar, a la Comissió de Territori i Sostenibilitat
d’aquesta cambra, en un termini de tres mesos, el calendari d’execució de la segona fase de la Ronda Sud
d’Igualada.
Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la posada en
funcionament de l’estació d’Ernest Lluch de
la línia 5 del metro
Proposta de resolució sobre la presentació
del calendari d’execució de la segona fase
de la ronda Sud d’Igualada
Tram. 250-00708/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25374 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25375 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

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

Exposició de motius
El mes d’agost de 2010 es va posar en servei la ronda sud
d’Igualada. Aquesta nova via connecta la C-37 a Santa
Margarida de Montbui i la C-15 a Vilanova del Camí
i permet reduir el trànsit de pas per l’interior d’Igualada, així com millorar la mobilitat en l’àmbit de la Conca
d’Òdena.
Paral·lelament, el Govern, una vegada obtinguda la declaració d’impacte ambiental, va impulsar la redacció
del projecte constructiu de la connexió de la ronda cap
a l’oest, fins a l’A-2, al terme de Jorba. Aquest tram, que
tindrà una longitud de cinc quilòmetres, completarà la
ronda que ara ha entrat en servei.
Així, conformarà, juntament amb l’A-2, la xarxa arterial
d’Igualada i permetrà ordenar el trànsit dels futurs creixements en l’àmbit més meridional de la Conca d’Òdena
i dels polígons a l’entorn. Al mateix temps, canalitza3.10.25.

Tram. 250-00709/09

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

Exposició de motius
L’obra civil de l’estació d’Ernest Lluch de l’L-5 de metro
ha finalitzat el mes de març de 2011, i que aquestes obres
han comportat importants afectacions al trànsit de la zona,
en particular a la carretera de Collblanc, i molèsties als
veïns dels barris de Pubilla Casas i Collblanc del municipi
de l’Hospitalet de Llobregat i de les Corts del municipi de
Barcelona.
La inversió en obra civil ha estat de 52 milions d’euros i
que només manca executar les obres de les instal·lacions
i de l’arquitectura de l’estació, valorades en 18 milions
d’euros.
El Govern en resposta a la pregunta parlamentaria núm.
314-07455/09, el 5 de juliol passat, afirmava que durant
el proper estiu quedarien finalitzades les obres corresponents a la infraestructura de la futura estació i la urbanització dels carrers afectats però que la programació per
a la finalització de totes les obres prèvies a l’entrada en
servei de l’estació estava prevista per al 2014.
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Cal destacar que la posada en funcionament de l’estació
millorarà sensiblement la dotació de transport públic col·
lectiu d’una zona caracteritzada per una transformació
urbana amb nous creixements residencials i amb possibilitats de connexió intermodal amb el Trambaix que
discorre per un tram de la carretera de Collblanc i que
per tant aquesta estació donarà servei als barris de les
Corts de Barcelona, Collblanc, la Florida i Pubilla Cases
de l’Hospitalet,
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Núm. 182

sabte i una aplicació més adequada de la supervisió de
les visites.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a:
1. Donar compliment de l’article 116.3 de la llei 14/2010
en relació amb els horaris de visites per als nens tutelats
a l’espai EVIA

El Parlament insta el Govern a posar en funcionament
l’estació d’Ernest Lluch de la línia 5 del metro durant
l’any 2012.

2. Prendre les mesures oportunes i adequades per tal
de solucionar el greuge que es fa als infants afectats per
aquesta situació de reducció d’horaris, dels quals en tenen la funció tutelar i que per tant han de vetllar per la
seva situació.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del G. P. SOC; Celestino Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del G. P. SOC

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Núria
Ventura Brusca, Eva Granados Galiano, diputades del
GP SOC

Proposta de resolució sobre el compliment
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, amb relació als horaris de visites per als nens tutelats a l’Espai de Visites per als Infants i
Adolescents de Barcelona

Proposta de resolució sobre la freqüència
de pas dels autobusos entre Sant Quintí de
Mediona i Igualada i Vilafranca del Penedès
i la instal·lació de marquesines a les parades
de Sant Quintí de Mediona

Proposta de resolució

Tram. 250-00711/09

Tram. 250-00710/09

Presentació
Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25377 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25376 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

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

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

Exposició de motius

Recentment s’ha reduït l’horari de visites per a nens tutelats a l’espai EVIA de Barcelona.

El municipi de Sant quintí de Mediona compta actualment amb serveis d’autobús diaris que comuniquen el
municipi amb la capital comarcal, Vilafranca del Penedès, Igualada, Sant Sadurní d’Anoia i Barcelona.

Anteriorment a la posada en marxa d’aquest espai, els
horaris en els que es realitzaven les visites dels infants
amb la seva família d’origen es feien en funció de la disponibilitat horària dels tècnics que n’han de fer la supervisió, i es menystenien les disponibilitats i conveniències
horàries dels infants, de les famílies que els tenen a càrrec i de les seves famílies biològiques.

El servei requereix d’una millora evident, ja que els serveis diaris actuals en dies feiners i els serveis en dies
festius presenten insuficiències importants per donar la
resposta a la demanda ciutadana i per acabar de consolidar una oferta de transport públic realment eficaç, eficient i sostenible des del municipi cap els nuclis de serveis
de la comarca.

Aquesta situació ha millorat considerablement en alguns casos des de la posada en marxa de l’espai EVIA,
amb horaris de tarda ampliats així com en l’ús del dis-

Per millorar el servei al ciutadà caldria dotar les parades
del servei amb marquesines d’arrecerament i protecció.
Actualment el servei no compta amb cap marquesina en

Exposició de motius

3.10.25.
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tot el tram del servei d’autobusos en el seu recorregut a
l’interior del municipi.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Augmentar, prioritàriament, la freqüència del servei
d’autobusos entre Sant Quintí de Mediona i Vilafranca
del Penedès i entre Sant Quintí de Mediona i Igualada.
2. A dotar de marquesines de protecció les parades dels
servei d’autobusos en el municipi de Sant Quintí de Mediona
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC
Diputat del GP SOC

El Parlament insta el Govern a presentar a la Comissió
de Territori i Sostenibilitat d’aquesta cambra, en el termini de 3 mesos, el calendari d’execució de les obres
d’adaptació de l’estació de l’L1 de Just Oliveres.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Celestino
Corbacho Chaves, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputats del GP SOC

Proposta de resolució sobre el desenvolupament del projecte de l’eix Transversal Ferroviari i la connexió d’aquest eix amb el port
de Barcelona
Tram. 250-00713/09

Proposta de resolució sobre el calendari
d’execució de les obres d’accessibilitat de
l’estació Rambla Just Oliveras de la línia 1
del metro
Tram. 250-00712/09

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25379 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Presentació

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

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25378 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Celestino Corbacho
Chaves, diputat, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi,
diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del
Parlament, presenten la proposta de resolució següent
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
El mes de maig de 2010 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va posar en funcionament un
nou ascensor que facilita la comunicació entre el barri
de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat i l’estació de
l’L1 de Just Oliveres, ubicada a l’altra banda de les vies
d’Adif.
El nou elevador connecta l’accés de l’estació de Metro,
situat al costat mar de les vies de tren, amb el pas superior que connecta amb el costat muntanya, de manera
que millora la comoditat i l’accessibilitat a l’estació des
d’aquest barri ubicat a l’altra banda de les vies.
Alhora el govern estava redactant el projecte constructiu
per a completar l’adaptació a persones amb mobilitat reduïda de l’estació de l’L1 de Just Oliveres, per instal·lar
un nou ascensor que comuniqui l’exterior amb el vestíbul i dos més entre el vestíbul i andanes.
3.10.25.

Presentació

Exposició de motius
L’Eix Transversal Ferroviari (ETF) o ferrocarril transversal de Catalunya és un projecte del Govern de la
Generalitat que facilitarà el transport de mercaderies i
passatgers alhora que millorarà les comunicacions transversals de les ciutats de les comarques del centre de
Catalunya en un recorregut on Lleida i Girona seran els
punts d’inici i/o final de trajecte.
L’any 2004, el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques (DTOP) va presentar els primers estudis d’alternatives al traçat del ferrocarril transversal de
Catalunya, estudis que van seguir el desenvolupament
administratiu necessari per tal que el 2006 s’efectués una
primera consulta institucional als municipis i comarques
potencialment afectats per la futura infraestructura. Sobre aquest primer traçat, diverses empreses d’enginyeria, algunes institucions com els instituts Cartogràfic
(ICC) i Geològic de Catalunya o el Centre d’Innovació
del Transport de la Universitat Politècnica (UPC) van
treballar en la definició de nous traçats que tinguessin
en compte, en la mesura que fos possible, les propostes,
suggeriments o queixes dels territoris afectats.
L’any 2007, la Comissió d’Urbanisme de Catalunya
(CUC) va informar favorablement sobre els nous documents d’objectius i criteris generals de les diferents
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propostes ferroviàries i va obrir un nou torn de consulta
institucional a més de 180 ajuntaments així com al Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), responsable de les anàlisis ambientals.
El desembre del 2008, el conseller de Política Territorial
i Obres Públiques, va aprovar inicialment el Pla director
urbanístic (PDU) de l’ETF amb un traçat pràcticament
definitiu que va estar dos mesos a informació pública per
tal que, de nou, els municipis i les persones interessades
hi poguessin formular al·legacions.
L’anàlisi de les al·legacions i les modificacions de traçat
que se’n van derivar van generar la redacció d’un nou
document que es va aprovar definitivament el gener del
2010. L’aprovació d’aquest pla director significa que el
traçat ha quedat fixat i que s’han especificat les característiques i el nombre i ubicació de les estacions. Però,
a més, l’aprovació definitiva del pla director significa
que es podran començar a delimitar sobre el terreny les
reserves de sòl necessàries per al futur pas de la infraestructura, tot i que seran els estudis informatius i els
projectes posteriors els que acabaran de concretar de forma més tècnica, detallada i definitiva de cada tram del
recorregut.
Per Igualada l’Eix Transversal Ferroviari ha estat una
de les assignatures pendents a millorar en les comunicacions terrestres, essent reclamat per la societat civil
a través de manifestacions i també recentment la Unió
Empresarial de l’Anoia s’hi posicionava favorablement.
L’ETF ha de suposar un salt qualitatiu molt important
en la competitivitat del territori anoienc, ja que suposarà disposar d’una infraestructura ferroviària de primera
classe que reduirà considerablement els temps de viatge
amb Barcelona així com connectarà amb altres infraestructures cabdals pel país com l’Eix Ferroviari del Mediterrani. Per tant, l’ETF és un projecte cabdal per tal
d’augmentar l’atractivitat del territori anoienc i així hi
hagi empreses que vulguin aprofitar l’estratègica ubicació i crear llocs de treball. Creiem que l’aposta per aquest
projecte és la millor mostra de l’interès del govern de
la Generalitat per què la nostre comarca recuperi el seu
dinamisme.
El passat 15 de febrer, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va comparèixer en Comissió parlamentària per tal
d’explicar les línies de treball del seu Departament per
a la IX legislatura. Al llarg de la seva intervenció no va
fer referència ni a l’impuls del projecte ni a la continuïtat
dels treballs endegats.
El grup parlamentari socialista considera que el desenvolupament del projecte de l’Eix Transversal Ferroviari i
la seva construcció és una de les prioritats estratègiques
del país, tan pel que fa al transport de mercaderies i viatgers com pel desenvolupament de l’interior de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a continuar impulsant i desenvolupant el projecte de l’Eix Transversal Ferroviari,
3.10.25.

Núm. 182

prioritzant la connexió d’aquest eix amb el port de Barcelona (ramal Cervera-Igualada-Martorell-Port).
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens Roberto Edgardo Labandera Ganachipi
Portaveu del GP SOC
Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la declaració
de sòl contaminat de la finca ocupada pels
residus de l’empresa Massó i Carol, a Santa
Coloma de Cervelló
Tram. 250-00714/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25388 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Eva Granados Galiano,
diputada, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, diputat, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten
la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat.

Exposició de motius
L’empresa Massó i Carol, situada al termini municipal
de Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) es dedicava a la fabricació de bases químiques per a cosmètics i
detergents. El tancament i desmantellament de la fàbrica
va començar l’any 2007 sense tenir cura dels residus que
allà quedaven. Des de llavors romanen en el més absolut
abandó el sòl i les instal·lacions de l’empresa així com
contenidors i bidons escampats per la finca que ocupava.
Ja han passat 4 anys des del tancament de Massó i Carol
i les administracions competents encara estan en la fase
de gestió de l’expedient, però sense data per a la possible
solució i sense garanties de la bona gestió i retirada dels
residus abandonats. L’expedient està en la Fiscalia de
medi ambient però sense data per a la vista. Mentrestant
passa el temps i segueix el potencial deteriorament dels
residus i els seus envasos. Cada vegada que plou, s’infiltren en el terreny els components solubles dels residus
amb el consegüent risc de contaminació del sòl, el subsòl
i les aigües subterrànies.
No hi ha cap prova científica que els residus abandonats
per Massó i Carol no desprenguin substàncies perilloses per inhalació, tota vegada que no n’hi ha actuacions
per part de la Agència de qualitat de l’aire, malgrat les
queixes dels veïns i veïnes de males olors i símptomes
de picors i problemes respiratoris. L’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló ha deixat en mans de l’Agència de
Residus la responsabilitat de les actuacions i no ha efectuat cap seguiment ni de la qualitat de les aigües, ni de la
qualitat de l’aire. Tampoc ha exigit una data límit per a la
resolució del conflicte.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

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

Proposta de resolució

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

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

1. Realitzar urgentment l’estudi per a la declaració de sòl
contaminat de la finca ocupada pels residus abandonats
de l’empresa Massó i Carol a Santa Coloma de Cervelló i
impedir el canvi d’ús del sòl en tant que no estigui declarat com a sòl no contaminat.
2. La immediata execució de la retirada dels residus a un
magatzem adequat per a la gestió dels mateixos.
3. La realització d’un estudi de la qualitat de les aigües
subterrànies per tal d’assegurar la correcta utilització de
l’aigua dels pous propers a la finca així com la realització d’un estudi de la qualitat de l’aire dels voltants dels
residus abandonats per tal d’informar a la població sobre
possibles efectes sobre la salut.
Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Eva Granados Galiano, Roberto Edgardo Labandera Ganachipi, Jordi Terrades i Santacreu, diputada i diputats del
GP SOC

1. No reduir, ni modificar, l’horari d’atenció continuada i
urgent al Centre d’Atenció Primària d’Olesa de Montserrat, mantenint el seu servei les 24 hores.
2. Restaurar el nombre d’hores del transport sanitari urgent que s’han vist reduïdes durant l’any 2011 al municipi d’Olesa de Montserrat.
3. Reforçar els recursos humans del CAP per la incorporació de mutualistes que abans eren atesos per
MUTUAM.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011
Carme Capdevila i Palau
Diputada del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la reobertura
del servei d’urgències nocturnes del CAP
Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00716/09

Proposta de resolució sobre el CAP Olesa
de Montserrat
Tram. 250-00715/09

Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25558 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 25404 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

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

Exposició de motius
Les mesures d’estalvi endegades pel Govern de la Generalitat en l’àmbit de la salut pública estan repercutint
de manera directa sobre l’atenció que reben els usuaris
i usuàries de la salut publica, sobretot degut al Pla de
reordenació de l’atenció continuada.
A Olesa de Montserrat el tancament dels serveis d’urgències del CAP en horari nocturn s’agreuja encara més
pel dèficit històric d’atenció sanitària a la ciutat, així com
per l’increment de demanada causada pel fet d’incorporar al CAP 668 mutualistes que abans eren atesos per
MUTUAM.
3.10.25.

Presentació

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté
Guasch, diputat, Montserrat Capdevila Tatché, diputada
del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius
Les retallades del Govern de la Generalitat en salut s’estan estenent arreu del territori i estan afectant la qualitat
i l’equitat del sistema sanitari. En el cas de Montcada
i Reixac, l’anomenada «reordenació» del sistema sanitari ha suposat per als seus ciutadans el tancament de
les urgències nocturnes. L’Ajuntament s’ha manifestat
en contra d’aquest tancament i reclama el restabliment
del servei, així com la reconsideració per part del Departament de Salut d’altres retallades que afecten el servei
d’ambulàncies i els serveis de ginecologia i pediatria del
CAP Jaume I.
Pel que fa a les urgències nocturnes, la intenció inicial
del Catsalut era la de tancar el servei des de les 20:00 hores fins a les 8:00 del matí següent. Finalment, la pressió
de l’Ajuntament va permetre que, durant els mesos d’estiu, es mantingués obert el servei quatre hores més diàries, de manera que el tancament va començar el 19 de
juliol però a partir de les 24:00 hores enlloc de les 20:00,
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derivant-se durant aquests mesos les urgències nocturnes al CUAP de Ripollet.
Passat el període estival pel qual el Departament de Salut va justificar els tancaments de les urgències nocturnes, però, es fa imprescindible la reobertura del servei
per tal d’afrontar amb garanties una adequada atenció
sanitària dels ciutadans de Montcada i Reixac.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reobrir en el termini d’un mes les urgències nocturnes del CAP Jaume I de Montcada i Reixac.
Palau del Parlament, 4 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M.
Sabaté Guasch, Montserrat Capdevila Tatché, diputats
del GP SOC

Proposta de resolució sobre el manteniment
dels serveis del CAP Rambla Marina, de
l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-00717/09

Núm. 182

en el darrer Ple municipal, a l’aprovar una moció en què
insten el Govern de la Generalitat a no prendre decisions
que puguin implicar el tancament de serveis, com ara el
CAP de Rambla de la Marina.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a no tancar el CAP La Marina de Bellvitge així com
a garantir la continuïtat dels seus serveis i la dotació de
professionals.
Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M.
Sabaté Guasch, Celestino Corbacho Chaves, diputats del
GP SOC

Proposta de resolució sobre la reducció
dels temps d’espera per a les consultes
d’especialistes, les proves diagnòstiques i
les intervencions quirúrgiques
Tram. 250-00718/09

Presentació

Presentació

Grup Parlamentari Socialista
Reg. 25559 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

Reg. 25560 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

Grup Parlamentari Socialista

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté
Guasch, diputat, Celestino Corbacho Chaves, diputat del
Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch, diputat del Grup Parlamentari Socialista,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del
Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Salut.

Exposició de motius

Exposició de motius

Fa pocs dies el Servei Català de la Salut va informar
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat de la seva intenció de tancar el CAP de La Marina de Bellvitge.

Les retallades que el Govern de la Generalitat està aplicant a la sanitat estan desmantellant el sistema sanitari
català, i estan afectant greument la qualitat de les prestacions que perceben els seus usuaris. No només menysté
reiteradament el mandat parlamentari, que l’obliga a fer
marxa enrere a les mesures que ha adoptat en multitud
de serveis i inversions sanitàries de tot el territori, sinó
que ataca directament el dret de les persones a la protecció de la salut, que és un dret fonamental, en tant que
aquestes mesures atempten contra la qualitat de l’atenció
que reben.

Aquesta mesura, que suposarà la pèrdua del servei d’especialistes i la centralització d’aquest en l’Hospital de
Bellvitge, així com deixar un barri amb una població de
més 25.000 habitants amb tan sols un centre d’atenció
primària, és una més de les retallades que des del Departament de Salut s’estan impulsant, i que no fan altra
cosa que desmantellar un sistema sanitari de proximitat
que amb temps i consens s’havia construït al nostre país,
provocar desinformació entre els usuaris i menystenir les
demandes ciutadanes.
Els veïns de Bellvitge fa temps que es manifesten en contra d’aquest tancament. Prova n’és la recollida de milers
de signatures en contra del tancament, així com l’ocupació del centre per part dels veïns per tal d’impedir-lo.
Així mateix, l’Ajuntament també s’ha mostrat contrari
3.10.25.

Els ciutadans estan patint l’efecte d’unes retallades que
incrementen les desigualtats, perquè afecten la qualitat
i l’equitat del sistema, i que estan agreujant en molts
casos les dolències de les quals haurien de ser tractats
i que afecten directament i negativa sobre aquells més
malalts i socialment més febles. Només cal mirar la
premsa diària.
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Els mitjans de comunicació recullen des de fa mesos
multitud de casos del què molts ciutadans d’arreu de Catalunya estan patint: casos de malalts que veuen com les
seves operacions es retarden, no ja durant mesos, sinó
durant anys; es retarden les seves proves diagnòstiques,
incloses les qualificades pels facultatius com a preferents, durant mesos; o aquells que veuen com a punt de
ser tractats després de llargues esperes, pocs dies abans
els anul·len les visites o les operacions per la manca de
recursos i sense cap altra explicació, els que resten ingressats durant dies a l’espera que no els anul·lin més
les seves intervencions i finalment els operin o els que,
patint malalties greus, veuen com els donen d’alta amb
excessiva diligència o no els fan el seguiment que requeririen.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir que, abans que finalitzi l’any 2011,
les visites de consultes especialitzades, les proves
diagnòstiques i les intervencions quirúrgiques anul·
lades o posposades fruit de les retallades sanitàries es
duguin a terme abans d’un mes des de la data inicial
prevista.

Núm. 182

Moncada i Reixac, municipi de més de 34.000 habitants,
disposa de dos CAPs per atendre les demandes i necessitats de la seva població. Amb la recent reorganització de
l’atenció continuada i urgent els dos CAPs han modificat
els seus horaris d’atenció tancant durant la nit, fet que
obliga als usuaris i usuàries, en cas de necessitat d’atenció urgent durant la nit, a desplaçar-se fins a Ripollet.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que es reconsideri la decisió del tancament
nocturn dels dos CAPs del municipi Moncada i Reixac,
passant a obrir de manera continuada el CAP ubicat al c/
Jaume I, al centre del nucli urbà.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011
Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; Carme
Capdevila i Palau, Marc Sanglas i Alcantarilla, diputats
del GP d’ERC

3.10.65.

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

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens
Portaveu del GP SOC

Josep M. Sabaté Guasch
Diputat del GP SOC

Proposta de resolució sobre la reorganització del servei nocturn dels centres d’atenció
primària de Montcada i Reixac
Tram. 250-00719/09

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

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25845) i
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26058).

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 25561 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.

A la Mesa del Parlament
Carme Capdevila i Palau, diputada, Marc Sanglas i Alcantarilla, 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 proposta de resolució següent sobre els CAPs
de Moncada i Reixac, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Acord: Presidència del Parlament, 10.11.2011.

Exposició de motius
Les mesures d’estalvi endegades pel Govern de la Generalitat estan afectant l’atenció continuada i d’urgència a
molts CAPs arreu de Catalunya, acompanyada per una
reducció dels efectius de transport sanitari, i el tancament dels serveis d’urgència nocturna.
3.10.65.
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Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei d’enjudiciament
criminal

Núm. 182

4.

INFORMACIÓ

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Tram. 270-00010/09

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, juntament amb un
altre diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25846) i
Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26058).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 10.11.2011.

Renúncia de deu membres del Plenari del
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
Comunicació

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data 7 de novembre de 2011, Xavier
Antich i Valero, Manel Camp i Oliveras, Juli Capella i
Samper, Jordi Coca i Villalonga, Manel Forcano i Aparicio, Chantal Grande i Paumier, Francesc Guardans i
Cambó, Sílvia Munt i Quevedo, Marta Oliveres i Tortosa, i Rosa Vergés i Coma han renunciat a la condició de
membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts, càrrec per al qual van ésser elegits pel Parlament en les sessions plenàries tingudes el 21 de gener de
2009 i l’11 de març de 2010, d’acord amb l’article 6 de la
Llei 6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts.
Palau del Parlament, 8 de novembre de 2011
La presidenta del Parlament de Catalunya
Núria de Gispert i Català

4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS
I DE MOCIONS

4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Control del compliment de la Resolució 31/IX,
sobre la reconsideració de l’autorització i els
ajuts al projecte del circuit internacional de
kàrting de Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
Tram. 290-00024/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 25591 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 08.11.2011

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 290-00024/09
Sobre: Control de compliment de la Resolució 31/IX,
sobre la reconsideració de l’autorització i els ajuts al projecte del circuit internacional de kàrting de Llinars del
Vallès (Vallès Oriental).
D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la
Resolució 31/IX, sobre la reconsideració de l’autorització
4.40.

Informació
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i els ajuts al projecte del circuit internacional de kàrting
de Llinars del Vallès (Vallès Oriental) (núm. tram. 29000024/09) us informo, amb el document annex facilitat
per la Secretaria General de l’Esport, de les actuacions
que s’han portat a terme.

4.50.02.

Núm. 182

COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 13/IX,
sobre les relacions del Govern amb l’Ajuntament de Barcelona

Barcelona, 4 de novembre de 2011
Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Tram. 390-00013/09

Sol·licitud de pròrroga
Reg. 25353 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 08.11.2011

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

A la Mesa del Parlament

Control del compliment de la Resolució 89/IX,
sobre la senyalització dels trams de concentració d’accidents a les carreteres de titularitat de la Generalitat
Tram. 290-00081/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 25281 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 08.11.2011

Joana Ortega i Alemany, vicepresidenta del Govern i titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del
que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament,

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a donar resposta a la Moció
amb número de tramitació 13/IX, sobre les relacions del
Govern amb l’Ajuntament de Barcelona, aprovada pel
Ple de Parlament i publicada el 18 d’abril de 2011, degut
al volum d’informació necessari per donar resposta de la
tramitació de referència.
Barcelona, 2 de novembre de 2011

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 290-00081/09
Sobre: Control de compliment de la Resolució 89/IX,
sobre la senyalització dels trams de concentració d’accidents a les carreteres de titularitat de la Generalitat.

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals
Termini per a retre comptes

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 89/IX, sobre la senyalització
dels trams de concentració d’accidents a les carreteres de
titularitat de la Generalitat (núm. tram. 290-00081/09),
us informo del següent:
Des de la Direcció General de Carreteres d’aquest Departament s’han adreçat oficialment a la demarcació de
carreteres de l’Estat a Catalunya per tal de sol·licitar informació sobre la senyalització dels TCA’s instal·lada a
Catalunya a nivell de projecte pilot, així com de l’efectivitat real que ha tingut aquesta mesura als diferents indrets de l’Estat espanyol on s’ha instal·lat.

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació i
Relacions Institucionals (reg. 25353).
Pròrroga: la Mesa del Parlament, ateses les circumstàncies que hi concorren, ha acordat de concedir un nou termini per a retre comptes de 8 dies hàbils a computar des
del dia 2 de novembre, que finirà el dia 14.11.2011, a les
09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, sessió del 08.11.2011.

D’altra banda, es treballa conjuntament entre la Direcció
General de Carreteres i el Servei Català de Trànsit per
tal de poder arribar a fer una valoració dels efectes de la
senyalització dels TCA’s implantada a Catalunya.
Barcelona, 2 de novembre de 2011
Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02.
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Control del compliment de la Moció 40/IX,
sobre la política cultural

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la integració de la formació professional reglada,
ocupacional i continuada

Tram. 390-00040/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 25239 / Admissió a tràmit i
tramesa a la Comissió competent:
Mesa del Parlament, 08.11.2011

Tram. 354-00016/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 14, del
09.11.2011 (DSPC-C 175).

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau fer-vos arribar una proposta de metodologia de
continguts i de calendari del procés que ha de conduir a
l’Acord nacional per la cultura, que ha estat tramesa als
grups parlamentaris en compliment de l’apartat 1 b) de la
Moció 40/IX del Parlament de Catalunya, sobre la política cultural, aprovada el passat 6 d’octubre.

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió corresponent amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre les mesures adoptades
arran del tancament de plantes del sector
de l’automoció

Aprofito aquesta avinentesa per saludar-vos atentament.
Barcelona, 28 d’octubre de 2011

Tram. 354-00024/09

Ferran Mascarell i Canalda
Conseller de Cultura

Decaïment

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

4.53.

4.53.03.

Núm. 182

Decaïment en la sessió núm. 14 del Comissió d’Empresa
i Ocupació, tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la política
energètica

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Tram. 354-00025/09

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la situació
del servei de rodalia operat per Renfe i sobre les mesures adoptades per a garantir-ne
el funcionament

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 14, del
09.11.2011 (DSPC-C 175).

Tram. 354-00009/09

Retirada de la sol·licitud
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la política
energètica i sobre el debat nuclear mundial
arran de la greu situació del Japó

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Empresa i
Ocupació, tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).

Tram. 354-00027/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 14, del
09.11.2011 (DSPC-C 175).

4.53.03.

Informació
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Núm. 182

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller
d’Empresa i Ocupació sobre l’ús que fa el
Govern dels fons per a la formació contínua

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió corresponent amb el conseller de Benestar Social i Família sobre els canvis en la
gestió de la renda mínima d’inserció

Tram. 354-00054/09

Tram. 354-00060/09

Acord sobre la sol·licitud

Decaïment

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 14, del
09.11.2011 (DSPC-C 175).

Decaïment en la sessió núm. 14 del Comissió d’Empresa
i Ocupació, tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la seva
actuació i els informes del seu departament
amb relació al projecte de traçat de la línia
de molt alta tensió entre Penyalba (Aragó) i
Isona en el tram que afecta el Pallars Jussà

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els canvis
que s’han produït en la gestió de la renda
mínima d’inserció
Tram. 354-00056/09

Tram. 354-00083/09

Rebuig de la sol·licitud
Rebuig de la sol·licitud

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la
sessió núm. 14, tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la
sessió núm. 14, tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els canvis
que s’han produït en la gestió de la renda
mínima d’inserció

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les comunicacions rebudes per ajuntaments amb
relació a la comercialització de promocions
d’habitatges de lloguer social

Tram. 354-00058/09

Rebuig de la sol·licitud

Tram. 354-00088/09

Sol·licitud i tramitació

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la
sessió núm. 14, tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).

Sol·licitud de compareixença: Pere Aragonès i Garcia,
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 24588).
Sol·licitud de sessió informativa de la comissió corresponent amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre els canvis en la gestió
de la renda mínima d’inserció

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Territori i Sostenibilitat, sessió del 07.11.2011.

Tram. 354-00059/09

Decaïment

Decaïment en la sessió núm. 14 del Comissió d’Empresa
i Ocupació, tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).
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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

Sol·licitud de compareixença d’Esther
Sánchez i Torres, secretària d’Ocupació
i Relacions Laborals, davant la Comissió
d’Empresa i Ocupació perquè valori les dades sobre l’atur i expliqui les propostes de
creació d’ocupació

Tram. 354-00089/09

Acord sobre la sol·licitud

Tram. 356-00202/09

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 14, del
09.11.2011 (DSPC-C 175).

4.53.05.

Núm. 182

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 14,
tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

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

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

Acord sobre la sol·licitud

Tram. 356-00203/09

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 14,
tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 14,
tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).

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

Sol·licitud de compareixença de Carles Flamerich, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, davant la
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el nou model de provisió dels
serveis de tecnologies de la informació i la
comunicació de la Generalitat

Tram. 356-00195/09

Retirada de la sol·licitud

Tram. 356-00205/09

Retirada en la sessió núm. 14 de la Comissió d’Empresa i
Ocupació, tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 14,
tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).
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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

Núm. 182

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Grau, director de l’Institut Català del
Sòl, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les comunicacions rebudes per ajuntaments amb relació
a la comercialització de promocions d’habitatges de lloguer social

Tram. 356-00224/09

Acord sobre la sol·licitud

Tram. 356-00228/09

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 14,
tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 24588).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, sessió del 07.11.2011.

Sol·licitud de compareixença de representants de la Taula d’Autònoms de Catalunya
perquè informin sobre l’aplicació del Decret
18/2010

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana d’Escoles
de Música davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè valori les perspectives del curs 2011-2012

Tram. 356-00225/09

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Empresa i Ocupació, en la sessió núm. 14,
tinguda el 09.11.2011 (DSPC-C 175).

Tram. 356-00229/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 24592).
Sol·licitud de compareixença de Carles Sala,
director general d’Habitatge, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les comunicacions rebudes per
ajuntaments amb relació a la comercialització de promocions d’habitatges de lloguer
social

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament
i Universitats, sessió del 09.11.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Lo Riu Roig davant
la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre el projecte de construcció
d’una guixera a la vall de Tost

Tram. 356-00227/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 24588).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, sessió del 07.11.2011.

Tram. 356-00230/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Carmel Mòdol i Bresolí, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 24629).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, sessió del 07.11.2011.
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Sol·licitud de compareixença d’Andreas Schleicher, responsable de la Divisió d’Indicadors i Anàlisi del Programa per a l’avaluació
internacional d’alumnes de l’Organització de
Cooperació i Desenvolupament Econòmic,
davant la Comissió d’Ensenyament i Universitats perquè expliqui els objectius generals
de l’Informe PISA i la valoració dels resultats
obtinguts per Catalunya els darrers anys

Núm. 182

Sol·licitud de compareixença de Leonard
Carcolé, director de l’Agència Catalana de
l’Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures
d’estalvi aplicades per l’Agència Catalana de
l’Aigua
Tram. 356-00237/09

Sol·licitud

Tram. 356-00233/09

Sol·licitud: Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 25361).

Sol·licitud

Sol·licitud: Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 24802).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori i
Sostenibilitat, sessió del 07.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament
i Universitats, sessió del 09.11.2011.
Sol·licitud de compareixença de Francesc
Homs i Molist, portaveu del Govern i secretari general de la Presidència, davant la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
perquè informi sobre la política en matèria
de mitjans de comunicació

Sol·licitud de compareixença de Joaquim
Prats, catedràtic de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament
i Universitats perquè expliqui els objectius
generals de l’informe PISA i la valoració dels
resultats obtinguts per Catalunya

Tram. 356-00238/09

Sol·licitud

Tram. 356-00234/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 25570).

Sol·licitud: Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 24838).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament
i Universitats, sessió del 09.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, sessió del 08.11.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de
Catalunya davant la Comissió d’Estudi d’un
Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic

Sol·licitud de compareixença de Jorge Calero, catedràtic de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament i
Universitats perquè expliqui els objectius
generals de l’informe PISA i la valoració dels
resultats obtinguts per Catalunya

Tram. 356-00241/09

Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit

Tram. 356-00235/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista (reg. 24839).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament
i Universitats, sessió del 09.11.2011.

Reunió de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de
Finançament basat en el Concert Econòmic i la Junta
de Portaveus de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic del
14.10.2011.
Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament
basat en el Concert Econòmic, en la sessió núm. 10, tinguda el 14.10.2011.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques davant la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat
en el Concert Econòmic

4.53.15.

Núm. 182

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

Tram. 356-00242/09

Compareixença d’una representació de la
Fundació Obra Social «la Caixa» davant la
Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el programa d’inserció laboral Incorpora

Formulació de la sol·licitud i admissió a tràmit

Reunió de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de
Finançament basat en el Concert Econòmic i la Junta
de Portaveus de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic del
14.10.2011.

Tram. 357-00154/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, del 09.11.2011 (DSPC-C 175).

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per
la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament
basat en el Concert Econòmic, en la sessió núm. 10, tinguda el 14.10.2011.
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 per a informar
sobre la situació dels afectats per l’amiant
Tram. 357-00155/09

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 14 de la Comissió
d’Empresa i Ocupació, del 09.11.2011 (DSPC-C 175).

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el president
de l’Autoritat Catalana de la Competència
per a presentar la memòria del 2010
Tram. 359-00011/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: President, del Autoritat Catalana de la Competència (reg. 1902).
Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 07.11.2011.
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4.70.

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

4.70.10.

ALTRES COMUNICACIONS

funcionària de carrera ajudanta d’arxiu del Parlament de
Catalunya, i va prendre possessió del càrrec amb efectes
del 12 de gener de 2010.

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent a
l’agost del 2011
Tram. 337-00015/09

Presentació
President, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Reg. 25392 / Coneixement i tramesa a la
CCMA: Mesa del Parlament, 08.11.2011

A la presidenta del Parlament
Respectada presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, mes
d’agost de 2011 perquè en tingueu coneixement i als
efectes oportuns.
Ben cordialment,

Barcelona, 3 de novembre de 2011
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

RÈGIM INTERIOR

4.90.10.

CÀRRECS I PERSONAL

Declaració d’excedència voluntària per incompatibilitat d’una funcionària de carrera

L’article 68.2.f dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya estableix que els funcionaris són declarats en situació d’excedència voluntària
per incompatibilitats si es troben en situació de servei
actiu en un altre cos o una altra escala del Parlament de
Catalunya o de qualsevol de les administracions públiques o passen a prestar serveis en organismes o entitats
del sector públic, sempre que no els correspongui de
quedar en una altra situació, llevat que hagin obtingut
l’autorització pertinent de compatibilitat, d’acord amb la
legislació d’incompatibilitats.
Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda:

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa,
es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la
Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei de l’Estat
4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, o bé un
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la
defensa de llurs interessos.

Acord
Mesa del Parlament, sessió del 08.11.2011

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2011

Secretaria General
Per acord de la Mesa del Parlament del 21 de desembre
de 2009, Montserrat Cervera i Vidal va ésser nomenada

4.70.10.

En data 24 d’octubre de 2011, Montserrat Cervera i Vidal sol·licita ésser declarada en la situació administrativa
d’excedència voluntària per incompatibilitats respecte
a la plaça d’ajudanta d’arxiu, perquè ha obtingut, amb
caràcter interí, una plaça de tècnica superior d’Estudis i
Informació a l’Arxiu de la Diputació de Lleida.

Declarar Montserrat Cervera i Vidal en la situació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitat
respecte a la plaça d’ajudanta d’arxiu del Parlament de
Catalunya, amb efectes del dia 15 de novembre de 2011.

Ramon Font Bové
President del CAC

4.90.

Núm. 182

La secretària general
Imma Folchi i Bonafonte
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