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Proposta de compareixença del degà del Col·legi
d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
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Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de
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l’Associació Professional de la Magistratura a Catalunya
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Llei d’enjudiciament criminal
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Proposta de compareixença del president de la
Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de
la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00749/09
Sol·licitud
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Proposta de compareixença d’una representació
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament
criminal
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dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00753/09
Sol·licitud
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Proposta de compareixença del president del Consell de Governs Locals amb relació a la 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. 352-00754/09
Sol·licitud

p. 36

Proposta de compareixença del president de la Diputació de Barcelona amb relació a la 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. 352-00755/09
Sol·licitud

p. 36

Proposta de compareixença del president de la Diputació de Girona amb relació a la 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. 352-00756/09
Sol·licitud

p. 36

Proposta de compareixença del president de la Diputació de Tarragona amb relació a la 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. 352-00757/09
Sol·licitud

p. 37

Proposta de compareixença del president de la Diputació de Lleida amb relació a la 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. 352-00758/09
Sol·licitud
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Proposta de compareixença de Roser Bach i Fabregó, directora de l’Escola Judicial del Consell General del
Poder Judicial i magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa
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del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00764/09
Sol·licitud
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Proposta de compareixença de Jesús María Silva
Sánchez, catedràtic de dret penal i advocat penalista, amb
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00765/09
Sol·licitud
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Proposta de compareixença d’una representació de
l’Associació d’Amics de les Nacions Unides amb relació a la
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudi
ciament criminal
Tram. 352-00766/09
Sol·licitud

p. 37

Proposta de compareixença d’una representació
de l’Institut de Drets Humans de Catalunya amb relació a la
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00767/09
Sol·licitud
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Proposta de compareixença d’una representació
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament
criminal
Tram. 352-00768/09
Sol·licitud
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Proposta de compareixença d’una representació
de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00769/09
Sol·licitud

p. 38

Proposta de compareixença d’una representació
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00770/09
Sol·licitud

p. 38

Proposta de compareixença d’una representació
del Col·legi de Procuradors de Tribunals de Catalunya amb
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00771/09
Sol·licitud

p. 38

Proposta de compareixença de Mercedes García
Arán, catedràtica de dret penal de la Universitat Autònoma
de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00772/09
Sol·licitud

p. 38

Proposta de compareixença de Manuel Cachón
Cadenas, catedràtic de dret processal de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00773/09
Sol·licitud

p. 38

Proposta de compareixença de l’Associació d’Amics
de les Nacions Unides amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00774/09
Sol·licitud

p. 39

4

21 de novembre de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposta de compareixença de l’Institut de Drets
Humans de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00775/09
Sol·licitud

p. 39

Proposta de compareixença del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00776/09
Sol·licitud

p. 39

Proposta de compareixença d’una representació
de Jutges per a la Democràcia amb relació a la Proposta per
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00777/09
Sol·licitud

p. 39

Proposta de compareixença d’una representació
de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00778/09
Sol·licitud

p. 39

Proposta de compareixença d’una representació
del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00779/09
Sol·licitud

p. 39

Proposta de compareixença d’Enric Argullol i Murgades, catedràtic de dret administratiu de la Universitat
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral
general
Tram. 352-00847/09
Sol·licitud

p. 40

Proposta de compareixença de Josep Maria Reniu i
Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim
electoral general
Tram. 352-00848/09
Sol·licitud

p. 40

Proposta de compareixença de Jesús Burgueño i
Rivero, doctor en geografia i professor de la Universitat de
Lleida, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00849/09
Sol·licitud

p. 40

Proposta de compareixença de Miquel Roca i Junyent amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00850/09
Sol·licitud

p. 40

Proposta de compareixença d’una representació
del Col·legi de Geògrafs amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim
electoral general
Tram. 352-00851/09
Sol·licitud

p. 40

Proposta de compareixença del president del Consell de Governs Locals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim
electoral general
Tram. 352-00892/09
Sol·licitud
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Proposta de compareixença del president de la Diputació de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim
electoral general
Tram. 352-00893/09
Sol·licitud

p. 41

Proposta de compareixença del president de la Diputació de Girona amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral
general
Tram. 352-00894/09
Sol·licitud

p. 41

Proposta de compareixença del president de la Diputació de Tarragona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim
electoral general
Tram. 352-00895/09
Sol·licitud

p. 41

Proposta de compareixença del president de la Diputació de Lleida amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral
general
Tram. 352-00896/09
Sol·licitud

p. 41

Proposta de compareixença d’una representació
de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica
5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00897/09
Sol·licitud

p. 41

Proposta de compareixença d’una representació
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00898/09
Sol·licitud

p. 41

Proposta de compareixença de Jaume Magre Ferran, director de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral
general
Tram. 352-00899/09
Sol·licitud

p. 42

Proposta de compareixença de Joaquim Tornos,
catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de
la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00914/09
Sol·licitud

p. 42

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán, professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona,
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00915/09
Sol·licitud

p. 42

Proposta de compareixença de Josep Mir, professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra,
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la
Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general
Tram. 352-00916/09
Sol·licitud

p. 42

Sol·licitud de compareixença del degà del Col·legi

d’Advocats de Barcelona davant la Comissió de Justícia
perquè expliqui el seu posicionament amb relació a l’actu-
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ació policial a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat el 6 d’octubre de 2011
Tram. 356-00211/09
Sol·licitud

p. 42

Sol·licitud de compareixença de la jutgessa degana
de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat davant la Comissió de Justícia perquè expliqui el seu
posicionament amb relació a l’actuació policial a la Ciutat de
la Justícia el 6 d’octubre de 2011
Tram. 356-00212/09
Sol·licitud

p. 43

Sol·licitud de compareixença d’una representació
dels Amics del Museu de Lleida davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui les actuacions amb relació a les
obres d’art que s’hi exposen i són objecte de litigi per part del
bisbat de Barbastre-Montsó
Tram. 356-00226/09
Sol·licitud

p. 43

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de Consum davant la Comissió de Cultura i
Llengua perquè informi sobre els aspectes lingüístics del
Codi de consum
Tram. 356-00231/09
Sol·licitud

p. 43

Sol·licitud de compareixença de Francesc Guardans, president dimissionari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, perquè informi sobre la dimissió de deu dels
onze membres del Consell
Tram. 356-00239/09
Sol·licitud

p. 43

Sol·licitud de compareixença de Francesc Guardans,
president dimissionari del Consell Nacional de la Cultura i de
les Arts, perquè informi sobre la dimissió en bloc del Plenari
del Consell
Tram. 356-00240/09
Sol·licitud

p. 43

Sol·licitud de compareixença del director general

d’Indústria perquè informi sobre els contactes amb el grup
Piaggio amb relació a la producció del 2012 de la planta de
Derbi de Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 356-00243/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

p. 43

Sol·licitud de compareixença del director general de
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball perquè informi sobre el grau de compliment dels acords entre el grup Piaggio
i el comitè d’empresa de Derbi
Tram. 356-00244/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

p. 44

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de mem-

bres del Govern

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. 355-00062/09
Acord de tenir la sessió informativa

p. 44

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
Tram. 355-00063/09
Acord de tenir la sessió informativa

p. 44

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
Tram. 355-00064/09
Acord de tenir la sessió informativa

SUMARI

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. 355-00065/09
Acord de tenir la sessió informativa

p. 44

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació sobre la política energètica
Tram. 355-00066/09
Acord de tenir la sessió informativa

p. 44

p. 42

Sol·licitud de compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant la Comissió
de Justícia perquè expliqui el seu posicionament amb relació a l’actuació policial a la Ciutat de la Justícia de Barcelona
i l’Hospitalet de Llobregat el 6 d’octubre de 2011
Tram. 356-00213/09
Sol·licitud

Núm. 187

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autori-

tats, de funcionaris i d’altres persones

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

p. 45

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

p. 45

Compareixença d’Esther Sánchez i Torres, secretària d’Ocupació i Relacions Laborals, davant la Comissió
d’Empresa i Ocupació per a valorar les dades sobre l’atur i
explicar les propostes de creació d’ocupació
Tram. 357-00169/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 45

Compareixença d’una representació del Centre
d’Acollida Turística davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la situació d’aquest centre
Tram. 357-00172/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 45

Compareixença de representants de l’Associació
Espanyola per a la Internacionalització de les Empreses
d’Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions davant la
Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre les
actuacions de l’associació i sobre els projectes futurs a favor
de la internacionalització de les empreses
Tram. 357-00173/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 45

Compareixença de representants de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a presentar les accions previstes per
l’entitat
Tram. 357-00174/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 45

Compareixença de representants de la Taula d’Autònoms de Catalunya per a informar sobre l’aplicació del
Decret 18/2010
Tram. 357-00175/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 45

Compareixença de Carles Flamerich, director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, davant
la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el
nou model de provisió dels serveis de tecnologies de la informació i la comunicació de la Generalitat
Tram. 357-00176/09
Acord de tenir la sessió de compareixença

p. 46

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el director general de l’Autoritat
Catalana de la Competència per a exposar la missió de l’Autoritat i les responsabilitats del seu càrrec
Tram. 359-00012/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

p. 46

Sessió informativa de la Comissió d’Economia,
Finances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana de la Competència sobre les línies d’actuació d’aquest
organisme
Tram. 359-00013/09
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

p. 46

p. 44
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Comunicacions del president de la Generalitat i
comunicacions del Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i al-

tres normes

Memòries de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
corresponent als períodes 2009-2010 i 2010-2011
Tram. 334-00040/09 i 334-00041/09
Presentació

4.89.

Núm. 187

Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de simplificació burocràtica en la
tramitació d’autoritzacions de treball dels estrangers la relació laboral dels quals es desenvolupa a Catalunya
Tram. 202-00069/09
Obertura de la tramitació

p. 47

p. 46

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

1.40.

ACORDS AMB RELACIÓ A LES
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

1.40.03.

CONEIXEMENTS DE LES PROPOSTES

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica el Reglament (CE) 1083/2006 pel que
fa a determinades disposicions relatives als
instruments de risc compartit per als estats
membres que pateixen, o corren el risc de
patir, dificultats greus amb relació a llur estabilitat financera

Núm. 187

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell de modificació de
la Decisió 2006/1639/CE, per la qual s’estableix un programa marc per a la innovació i la
competitivitat, i el Reglament 2007/680/CE,
pel qual es determinen les normes generals
per a la concessió d’ajuts financers comunitaris en l’àmbit de les xarxes transeuropees
de transport i energia
Tram. 295-00089/09

Coneixement de la proposta

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

Tram. 295-00080/09

Coneixement de la proposta

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

Control del principi de subsidiarietat amb
relació a la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al
Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu, al Fons de cohesió, al Fons europeu agrícola de desenvolupament rural i al Fons europeu marítim
i de la pesca, inclosos en el Marc estratègic
comú, i pel qual s’estableixen disposicions
generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006
Tram. 295-00081/09

Coneixement de la proposta

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

1.40.03.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
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Núm. 187

3.

TRAMITACIONS EN CURS

Proposició de llei «Salvem l’escola en català»

3.01.

PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI
I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

Tram. 202-00065/09

3.01.01.

PROJECTES DE LLEI

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 26979).
Projecte de llei d’estabilitat pressupostària
de Catalunya
Tram. 200-00015/09

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 16.11.2011.

Pròrroga del termini per a proposar compareixences

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26975).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia
hàbil; última.

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

Finiment del termini: 17.11.2011; 09:30 h.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Acord: Presidència del Parlament, 16.11.2011.

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27094).
3.01.02.

PROPOSICIONS DE LLEI

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

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

Nomenament d’una relatora

Nomenament de la relatora d’una ponència
La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (tram. 202-00013/09) s’ha reunit el dia 3
de novembre i, d’acord amb el que disposa l’article 109.4
del Reglament del Parlament, ha nomenat relatora la diputada Agnès Pardell Veà.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2011
Elena Ribera i Garijo, G. P. de Convergència i Unió;
Agnès Pardell Veà, G. P. Socialista; María José Garcia
Cuevas, G. P. del Partit Popular de Catalunya; Salvador
Milà i Solsona, G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds
Esquerra Unida i Alternativa; Pere Aragonès i Garcia,
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Carmen de
Rivera i Pla, S. P. Ciutadans

3.01.01.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27094).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

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

Núm. 187

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

Tram. 202-00068/09

Esmenes presentades
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 27093).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 18.11.2011; 09:30 h.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25.

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Tram. 250-00618/09

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

Esmenes presentades

Esmenes presentades

Reg. 24639 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CAI, 11.11.2011

Reg. 26033 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 14.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 24639)

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26033)

1

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la
Generalitat a col·laborar amb la Maternitat d’Elna en
aquelles tasques de recuperació d’espais de memòria i de
foment del patrimoni democràtic que s’impulsen des del
Memorial Democràtic de Catalunya.»

3.10.25.

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar
compliment al punt 241 de la Resolució 275/IX del Parlament de Catalunya sobre l’orientació política general
sobre la conservació de la vila romana de la Sagrera, a
Barcelona.»

Proposta de resolució sobre el suport a les
tasques de recuperació de la Maternitat
d’Elna (Rosselló)

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 24662)

1

Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

3.10.

Reg. 24662 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CAI, 11.11.2011

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a analitzar la previsió de disponibilitats pressupostàries dels propers anys per a l’execució de la línia 9
de metro i programar, d’acord amb aquestes, l’execució
dels treballs.»
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Proposta de resolució sobre el coeficient reductor del cànon de l’aigua de la conca de
l’Ebre per al 2012
Tram. 250-00632/09

Núm. 187

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

Esmenes presentades
Reg. 26034 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 14.11.2011

Esmenes presentades
Reg. 26036 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 14.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26034)

1

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26036)

Apartat 1

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a valorar la possibilitat de mantenir, al 2012, el
coeficient de 0’70 per als usos industrials dels municipis
de la conca del riu Ebre, Sènia i Garona.»

1

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

«Sol·licitar al Ministeri de Foment que analitzi la senyalització d’orientació existent a l’A-2 i es procedeixi a la
utilització del topònim complet de “Vilafranca del Penedès” sempre que sigui viable d’acord amb la normativa
vigent»

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

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

Esmenes presentades
Reg. 26035 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 14.11.2011

Tram. 250-00643/09

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26035)

1

Esmenes presentades
Reg. 26031 i 26060 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CAI, 11.11.2011

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar
en un termini de tres mesos la viabilitat tècnica d’incrementar la velocitat de 100 a 120 a la C-16 en el tram de
Berga/Manresa.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26031)

1

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

«1. El Parlament de Catalunya expressa el suport a la
llengua i la cultura aranesa i insta el Govern a impulsar
tots els mecanismes de diàleg amb el Govern de l’Estat
per tal de deixar sense efecte el recurs d’inconstitucionalitat presentat conta la Llei de l’occità, aranès a l’Aran.»

3.10.25.

Tramitacions en curs

12

21 de novembre de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista
(reg. 26060)

1

Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)

«3. Impulsar era collaboracion per part des administracions responsables catalanes damb es diuèrses institu
cions occitanes que trabalhen ena defensa e promocion
der occitan en totes es sues variants ath temps que se reconeish de manera oficiau per part dera Generalitat de
Catalonha ara futura Academia dera Lengua Occitana
que serà presentada oficiaument eth pròplèu 16 de deseme en Bordèus.»

2

Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)

port nocturn de la xarxa de la Regió Metropolitana de
Barcelona, les observacions que siguin formulades.»

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

Esmenes presentades
Reg. 26038 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 14.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26038)

«4. [...] la catalana e l’occitana en tot prioritzar, en matèria lingüistica e culturau en aguesti moments de dificultat
econòmica per çò que hè er occitan, Aran e ar aranés,
sustot en auer en compde era precària situacion de recorsi damb era que se tròbe aguesta lengua.»

3

Núm. 187

Esmena núm. 3
D’addició
GP Socialista (3)

«5. Reclamar ath Govèrn dera Generalitat de Catalonha
qu’exercisque era sua responsabilitat e desplegue dejà
era “Lei der occitan, aranés en Aran” de forma immediata pr’amor que d’ençà dera sua aprobacion en seteme
de 2010 aguesta lei non a estat aplicada en cap àmbit.»

1

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

«El Parlament insta al Govern de la Generalitat a analitzar la viabilitat de incorporar una parada a Gelida a
la nova configuració de la xarxa d’autobusos nocturns
de la Regió Metropolitana de Barcelona.»

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

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

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26039)

Apartat 1

Esmenes presentades
Reg. 26037 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 14.11.2011

1

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26037)

1

Reg. 26039 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 14.11.2011

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

«1. Estudiar les mesures necessàries per a la millora de
la seguretat viària a la C-58 al seu pas per Vacarisses.»

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a analitzar, en el decurs de la tramitació de la
proposta de racionalització de l’oferta existent de trans3.10.25.
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Apartat 2

2

Núm. 187

Proposta de resolució sobre el finiment de
les obres per a l’accés en tren a la nova terminal 1 de l’aeroport de Barcelona abans
del març del 2012

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

Tram. 250-00656/09

«2. Impulsar de manera immediata una millora de la seguretat viària de la C-58, amb les mesures següents:
a) Separació dels dos sentits de circulació mitjançant
una franja cebrejada amb ressalts i abalisament amb
“ulls de gat”.

Esmenes presentades
Reg. 26040 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CTS, 14.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26040)

b) Millora de la senyalització vertical.
c) Limitació de la màxima velocitat permesa a 80 km/h
en sentit descendent, entre Collcardús i l’enllaç de Viladecavalls.»

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

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir
al Govern de l’Estat que iniciï l’execució de les obres
d’accés amb tren a la nova Terminal 1 de l’Aeroport de
Barcelona a fi que puguin entrar en servei el més aviat
possible.»

Apartat 3

3

1

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

De modificació al punt 3.
«3. Realitzar durant l’any 2012 un estudi sobre les possibles millores de la C-58 al seu pas per Vacarisses, en
especial pel que fa a l’enllumenat del túnel de Collcardús
i de la implantació d’un enllaç a diferent nivell a la zona
de l’accés al dipòsit controlat de Coll Cardús.»

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

Esmenes presentades
Reg. 26032 / Admissió a tràmit:
Mesa de la CAI, 11.11.2011

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 26032)

1

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

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir i impulsar les activitats del Memorial
Democràtic de Catalunya com a referent nacional en polítiques públiques de memòria democràtica.»

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’obertura d’una
convocatòria de subvencions per a entitats
amb projectes de lluita contra la pobresa
Tram. 250-00659/09

Núm. 187

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.

Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).

Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

3.10.25.
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Proposta de resolució sobre l’homogeneïtzació de les tarifes de subministrament d’aigua en alta i l’equiparació dels tributs de l’aigua del Camp de Tarragona

Núm. 187

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

Tram. 250-00666/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.

Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.

Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

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

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Tram. 250-00667/09

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

3.10.25.
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Núm. 187

Proposta de resolució sobre la construcció
de l’Escola Les Ciències (Bufalà II) i de l’Escola Lola Anglada, de Badalona, i sobre el
compliment dels acords relatius als estudis
d’educació secundària en aquesta ciutat

Proposta de resolució sobre la implantació
del sistema tarifari integrat al transport públic col·lectiu del Berguedà

Tram. 250-00672/09

Presentació

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 26030 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.11.2011

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

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

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 27095).
Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 17.11.2011.

A la Mesa del Parlament
Joan Puigcercós i Boixassa, president, 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 per tal que
sigui substanciada davant la Comissió Territori i Sostenibilitat.

Finiment del termini: 22.11.2011; 09:30 h.

Pròrroga: 1 dia hàbil.

Tram. 250-00720/09

Exposició de motius
La comarca del Berguedà té un dels transports públics
més cars de l’estat. Amb l’entrada en vigor de la integració tarifària fins a Navàs, l’abril de 2009, es feu més
evident encara el dèficit de transport públic que pateix el
Berguedà. El propi pla de transport de viatgers de la Generalitat reconeix que 10 dels 23 municipis del Principat
que el 2008 no tenien cap tipus de transport públic eren
municipis berguedans. I això es dóna en una comarca
encaixonada viàriament entre dos dels peatges més cars
d’Europa
Un dels màxims exponents d’aquest greuge es com des
de fa més d’un any, molts dels usuaris habituals de la
línia d’autobús que uneix el Berguedà amb Barcelona
–especialment els estudiants– se les empesquen per a
poder arribar o que els recullin a Navàs, en comptes de
fer tot el trajecte. La raó, una diferència d’uns onze euros per viatge si s’utilitza un bitllet integrat. A aquests
onze euros cal sumar-hi el fet que amb el bitllet integrat
que es pot utilitzar des de Navàs, un cop arribats a Barcelona es pot fer un desplaçament en metro o bus urbà
sense haver de pagar un altre bitllet. En el cas dels estudiants universitaris, això pot arribar a suposar un estalvi
mensual de prop de 80 euros.
És evident el greuge comparatiu que els ciutadans de
Berga, i per extensió, els del Berguedà, pateixen en el dèficit en freqüències de pas així com en els elevats preus
del servei de transport públic, per a desplaçar-se espe
cialment a Barcelona i la seva conurbació, i que són dels
més alts entre els suportats pels habitants d’altres ciutats
mitjanes similars.
En la conjuntura econòmica actual la necessitat ineludible en l’ús del transport públic que tenen diversos col·
lectius com són per exemple els estudiants i treballadors,
l’economia dels quals es veu molt afectada a més pels
preus del servei.
Atès que el passat 6 d’octubre de 2011 el plenari de
l’ajuntament de Berga va aprovar unànimement una moció referent a donar un impuls definitiu a la millora dels
serveis de transport de viatgers a la comarca.

3.10.25.
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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 assumir el cost de la implantació immediata del
sistema d’integració tarifari per al transport públic del Berguedà, de forma que acosti finalment el servei ofert pel
mateix, a un nivell similar al què gaudeixen ja els habitants de comarques veïnes com el Bages. Incloent la
comarca Berguedà a la sisena corona de la integració
tarifària de l’ATM»

Núm. 187

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
Suspender la reducción horaria aplicada a las urgencias
médicas nocturnas del CAP de Jaume I de Montcada i
Reixac.
Palau del Parlament, 8 de noviembre de 2011
Jordi Cañas Pérez
Portavoz adjunto C’s

Palau del Parlament, 8 de novembre de 2011
Joan Puigcercós i Boixassa Marc Sanglas i Alcantarilla
President del GP d’ERC
Diputat del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre la incorporació
de vehicles al parc mòbil dels Mossos d’Esquadra
Tram. 250-00722/09

Presentació
Proposta de resolució sobre la recuperació
del servei d’urgències nocturnes del CAP
Jaume I, de Montcada i Reixac
Tram. 250-00721/09

Presentació

A la Mesa del Parlament

Subgrup Parlamentari Ciutadans

Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència,
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del
Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior.

Reg. 26059 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.11.2011

A la Mesa del Parlament
Jordi Cañas Pérez, portavoz adjunto del Subgrupo Parlamentario Ciutadans (C’s), de acuerdo con lo establecido
en el artículo 145 del Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente propuesta de resolución

Exposición de motivos
En el municipio de Montcada i Reixach, la modificación
de horarios llevada a cabo por el Departament de Salut,
afecta directamente al Servicio de urgencias médicas
nocturnas del CAP de la calle Jaume I, de las 20:00 a las
8:00 horas, hecho que implica que después de 40 años de
servicio de urgencias en horario nocturno se pierda un
servicio que el conjunto de la ciudadanía de Montcada i
Reixac entiende como de carácter básico.
Desde la inauguración del CAP de las Indianes, el 2007,
se abrió una etapa en la cual la oferta y la calidad de los
servicios sanitarios para la ciudad de Montcada i Reixac
debían mejorar de forma ostensible y, contrariamente a
esta previsión lógica, han ido empeorando con problemas en el servicio de ginecología, pediatría, traumatología, lo que se ha visto empeorado en la actualidad con la
supresión del servicio de urgencias nocturnas.
Los ciudadanos del municipio de Montcada i Reixac han
mostrado reiteradamente su total oposición a las medidas adoptadas por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que reduce los servicios sanitarios con
el objetivo de disminuir el presupuesto del Departament
de Salut.
3.10.25.

Subgrup Parlamentari de Solidaritat
Catalana per la Independència
Reg. 26273 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.11.2011

Exposició de motius
Degut a la finalització d’un dels contractes de rènting
de vehicles que la Direcció General de la Policia tenia
subscrit, i donat que no s’ha procedit a la seva renovació per part del Departament d’Interior, la Policia de la
Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra ha vist reduïda
significativament el seu parc mòbil –concretament la retallada afecta uns 380 vehicles– especialment pel que fa
als vehicles turisme logotipats de les unitats de seguretat
ciutadana.
Per posar uns exemples d’aquesta situació:
– Regió Policial Metropolitana Nord: ara es disposa de
33 vehicles menys
– Àrea Bàsica Policial de Sants (Barcelona-ciutat): ara es
disposa de 4 vehicles menys
– Àrea Bàsica Policial de Vic: ara es disposa de 7 vehicles menys
Aquest fet tant preocupant s’estén a la resta del territori català on opera la Policia de la Generalitat - Cos de
Mossos d’Esquadra. Cosa que està provocant una reestructuració de les flotes i una redistribució dels vehicles
arreu del territori. El resultat final d’aquesta redistribució suposa que en totes les comissaries de Catalunya es
disposa de menys vehicles per a cobrir els mateixos serveis que fins ara atès que no s’han reposat els vehicles
retirats.
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Les conseqüències immediates d’aquesta reducció de la
flota de vehicles que empra en les seves tasques quotidianes la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra i especialment dels vehicles logotipats amb funcions
de seguretat ciutadana obliga per exemple, que els serveis de planificació hagin de planificar patrulles de paisà
enlloc de patrulles uniformades o a què no es pugui fer
front a possibles avaries i/o revisions dels vehicles, donat
que no hi ha vehicles logotipats de substitució.
En ocasions, els serveis de planificació es veuen obligats
a demanar vehicles a altres unitats per tal de fer possible
que al carrer hi hagi un mínim de patrulles uniformades
o bé s’ha optat per fer patrullatge amb furgonetes, i en
algunes regions policials, fins i tot amb motocicletes.
La manca de vehicles amb mampara dificulta, per exemple, el trasllat de detinguts, en el moment en que la detenció es practica per una patrulla que es veu obligada a
realitzar el servei en furgonetes o vehicles de paisà, així
com també es fa més difícil donar suport a aquelles patrulles que realitzen servei de proximitat amb motocicleta donat que el nombre d’aquests vehicles ha disminuït.
D’aquesta manera, la no reposició dels 380 vehicles que
s’han retirat del parc mòbil de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra és, en aquests moments,
una greu mancança que dificulta la feina dels agents del
cos i que afecta directament al servei públic de policia i
que va en detriment del servei de qualitat que ha d’oferir
la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra
a la ciutadania, donat que no permet planificar els serveis de patrullatge de forma correcta.
Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a incorporar 400 nous vehicles turisme logotipats al parc mòbil de la Policia de la Generalitat - Cos de Mossos d’Esquadra per mantenir el servei de
qualitat que ha d’oferir la Policia de la Generalitat - Cos
de Mossos d’Esquadra a la ciutadania.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2011
Alfons López i Tena
Representant del SP de SI

Núm. 187

Proposta de resolució sobre la renegociació
del conveni per al finançament del projecte
museogràfic del Museu Etnogràfic de Ripoll
Tram. 250-00723/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 26312 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.11.2011

A la Mesa del Parlament
Pere Bosch Cuenca, diputat, Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la
proposta de resolució següent sobre el suport al projecte
museogràfic del nou Museu Etnogràfic de Ripoll, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura i
Llengua.

Exposició de motius
El Museu Etnogràfic de Ripoll és considerat el més antic
de Catalunya. Concebut durant el primer quart de la passada centúria gràcies a la iniciativa d’un grup de folkloristes, l’any 1928 se’n va constituir el primer patronat i es
va fixar com a objectiu fonamental l’evocació «dels costums i tradicions nostres, principalment de la muntanya i
comarca del Ripollès». A partir dels anys cinquanta, sota
la direcció de l’estudiós Eudald Graells, es van potenciar
també els aspectes relacionats amb l’arqueologia de la
zona i les desaparegudes indústries metal·lúrgiques de
la contrada: la farga catalana, l’artesania del ferro i, sobretot, les armes de foc portàtils ripolleses.
L’any 2000, però, el Museu Etnogràfic de Ripoll va tancar les portes al públic. El museu ja no estava en condicions d’exercir les quatre funcions bàsiques de tota institució museística (recerca, col·lecció, exposició i difusió),
ni podia acomplir la missió de conservar i divulgar els
fons que havien anat aportant els ripollesos durant dècades. Alguns anys després, l’Ajuntament de Ripoll va
iniciar els tràmits per a remodelar l’edifici i el discurs
museogràfic, la qual cosa va implicar diferents administracions. D’entre aquests tràmits, el 27 de juliol de 2010,
l’Ajuntament va aprovar, en sessió plenària, la minuta de
conveni amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu
de contribuir al finançament de l’execució del projecte
museogràfic del Museu Etnogràfic de Ripoll. A través
d’aquest acord, la Generalitat aportava una subvenció
de 500.000 euros per a l’execució del museu etnogràfic de
can Budellers. El 26 de març del 2011, el nou Museu va
obrir les seves portes.
Tanmateix, l’11 d’octubre passat (RE: 3872/2011), la
Direcció General del Patrimoni Cultural va trametre a
l’Ajuntament de Ripoll una addenda de modificació del
conveni esmentat amb l’objecte de modificar el pacte quart del conveni, consistent canviar els períodes de
finançament establerts per la Generalitat de Catalunya,
així com la presentació dels justificants de despeses. El
nou pacte preveu 200.000 euros per a l’anualitat 2010
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i 100.000 anuals des del 2011 fins el 2013, tot i que l’obra
ja està completament executada. Aquesta decisió ha generat un rebuig unànime dels diferents grups municipals.
El mateix Alcalde de Ripoll, Jordi Munell, manifestava
que «als pobles petits, ens afecten molt aquests tipus de
canvis de convenis, i ens generen problemes de tresoreria» i, en una visita del Conseller de Cultura, li presentava un estudi sobre les despeses financera que comportaria aquest canvi d’anualitats. És evident que una decisió
d’aquest tipus perjudica els ens locals, sobretot tenint en
compte que la despesa ja ha estat realitzada d’acord amb
els compromisos signats i que, per aquest motiu, l’Ajuntament haurà de fer front, sense tenir-ne cap culpa, a les
despeses financeres derivades.
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 renegociar el conveni per al finançament del
projecte museogràfic del Museu Etnogràfic del Museu de
Ripoll de Can Budellers per tal de recuperar els terminis
de pagament previstos inicialment o, en cas contrari, a
establir un mecanisme per a compensar els interessos de
demora i els altres perjudicis econòmic generats a l’Ajuntament de Ripoll.
Palau del Parlament, 10 de novembre de 2011
Pere Bosch Cuenca
Diputat del GP d’ERC

Anna Simó i Castelló
Portaveu del GP d’ERC

Proposta de resolució sobre el manteniment
dels compromisos acordats en el pacte de
salut amb l’Ajuntament de Cornellà del Llobregat el 2008 i sobre la reconsideració de
la supressió del servei de pediatria del barri
Almeda
Tram. 250-00724/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 26369 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.11.2011

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

Núm. 187

com una de les bases fonamentals pel desenvolupament
de l’Estat del benestar. L’article vint-i-tres de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública. El
sistema sanitari públic és un dels pilars per assegurar
la solidaritat i l’equitat dins una societat. En els últims
anys s’ha agut d’anar adaptant a les noves necessitats
que plantejava el creixement demogràfic i els canvis en
una societat cada cop més complexa, exigent i plural.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Cornellà va signar amb
la Conselleria de Salut un Pacte de Salut pel desenvolupament de la xarxa sanitària de la ciutat per al període
2008-2013. Aquest contemplava la millora dels equipaments i serveis sanitaris amb un total de divuit actuacions previstes per aquest període.
Però amb el canvi de govern, el Departament de Salut
va presentar el passat mes de març un pla de mesures
per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic
i mantenir la qualitat assistencial. Un pla de xoc que es
concretava en una rebaixa lineal del 10% de la despesa
en els serveis sanitaris, hospitalaris i d’atenció primària.
Aquest Pla i els anuncis diaris de retallades sistemàtiques als serveis públics sanitaris i socials, fan percebre
a la ciutadania un deteriorament de l’estat del benestar
pel que tant s’ha lluitat. Pot repercutir en més derivacions de l’atenció primària a l’hospital, augments de llistes
d’espera i per tant, en una rebaixa en la qualitat i en els
serveis assistencials. En concret, aquestes retallades es
visualitzen a Cornellà amb el tancament del servei de
pediatria en el barri d’Almeda. Sorprèn que un barri amb
un creixement tant important en els darrers anys, tant
en nous equipaments, com serveis i nous habitatges, i
on la població ha crescut en els últims deu anys un 18%
i la infantil un 40%, el plantejament de retallades suposi
el tancament del servei de pediatria. També existeix la
preocupació per mesures que impliquin la disminució de
la qualitat dels serveis d’atenció primària.
La declaració també afirma que l’Ajuntament de Cornellà
vol contribuir decididament a l’esforç per racionalitzar
el sistema de salut i essent plenament conscient que en
moments de crisi econòmica i dèficit pressupostari, cal
reflexionar i revisar el conjunt de serveis per fer el sistema sostenible, amb una despesa raonable i possibilista,
però evitant en tot moment prendre decisions solament
economistes que posin en perill la cohesió social. En definitiva, cal tenir clars els criteris i les prioritats a l’hora
de prendre qualsevol decisió i trobar el consens com a
millor forma per aconseguir la implicació de tothom.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució

Exposició de motius

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

El Ple de l’Ajuntament de Cornellà (Baix Llobregat), en
la sessió del 28 de juliol de 2011, va aprovar una declaració institucional sobre la sostenibilitat del sistema
sanitari públic a Cornellà. En aquesta declaració s’afirmava el dret a la sanitat pública universal i de qualitat

1. Mantenir els compromisos adquirits amb l’Ajuntament
de Cornellà, recollits en el Pacte de Salut signat l’any
2008, i garantir el calendari tant de l’execució de les
obres de construcció, reforma i millora dels equipaments
sanitaris previstos, com la seva posada en funcionament.
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2. Reconsiderar la proposta de supressió del servei de
pediatria del barri d’Almeda, i que mantenir aquest servei que està instaurat des de l’any 1993 i que dóna cobertura a una població infantil de més de 1200 nens i nenes.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M.
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Eva Granados Galiano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el compliment
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al
públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia, i sobre el garantiment del servei
nocturn de farmàcia a Gavà
Tram. 250-00725/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 26370 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.11.2011

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

Exposició de motius

L’Ajuntament de Gavà va rebre una comunicació del Col·
legi de Farmacèutics de Barcelona en la qual, sense cap
altre contacte previ i quan la decisió ja ha estat presa,
s’informa que com a conseqüència de la revisió dels criteris d’aplicació del Decret 321/96 de l’1 d’octubre sobre
horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances
i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia, el servei de guàrdies nocturnes de farmàcies a la
ciutat de Gavà queda eliminat. Aquesta decisió, segons
el comunicat, es pren per racionalitzar la prestació de
servei nocturn d’urgències, que permet a les farmàcies
dels municipis on no hi ha urgències nocturnes al CAP,
prescindir del servei de guàrdia nocturna. La conseqüència d’aquesta actuació és que al nucli urbà de Gavà, des
d’aquest mes d’octubre, no hi haurà cap farmàcia oberta
per la nit. Les farmàcies prestaran els serveis per cobrir
les urgències diürnes fins a les 22h, però fora d’aquest
horaris, el servei d’urgència nocturn es deriva al municipi de Viladecans, obligant als ciutadans i ciutadanes a
desplaçar-se fora del municipi.
Si deixar una ciutat com Gavà sense urgències nocturnes
als Centres d’Atenció Primària ja era un fet inacceptable,
la restricció del servei de farmàcia agreuja encara més
el problema de les retallades sanitàries a Gavà. S’ha de
tenir en compte que el transport públic nocturn entre la
ciutat de Gavà i Viladecans es limitat i per tant, el fet
d’obligar a la ciutadania a desplaçar-se al poble veí per
comprar medicines porta unes dificultats afegides que
poden arribar a precaritzar l’estat de salut de moltes persones amb una situació de major vulnerabilitat. Sobre la
base de la convicció que la salut pública es un dret bàsic
de tothom i de que el servei farmacèutic d’urgència nocturna en forma part, per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució

El Ple de l’Ajuntament de Gavà, el 27 d’octubre va aprovar una declaració on es posa de relleu una conseqüència més de les polítiques de retallades dutes a terme pel
Govern de la Generalitat. Els darrers mesos, l’Ajuntament de Gavà, i en concret el seu equip de govern, han
expressat la seva oposició davant de les restriccions que
el govern de la Generalitat de Catalunya està aplicant
en diferents serveis, equipaments i inversions. Aquestes
accions, d’una banda, estan afectant de manera greu als
veïns i veïnes de la ciutat, i d’altra banda alenteixen o
deixen definitivament al calaix projectes que són necessaris per a Gavà. L’àmbit de la salut és un dels que
de manera més flagrant està patint les conseqüències
d’aquestes retallades.
Ara, a les retallades a l’Hospital de Viladecans i el retard de les obres d’ampliació del mateix, el tancament
del dispensari de Gavà Mar, i el tancament de les urgències nocturnes als centres d’atenció primària de Gavà,
s’afegeix la supressió del servei nocturn d’urgències a les
oficines de farmàcia. Com a ciutat signatària de la Carta Europea dels Drets Humans a la ciutat, defensa, com
així consta a l’article XVII els drets d’accés en igualtat
de tots els ciutadans i ciutadanes a l’atenció i prevenció
sanitàries, i per tant rebutja les mesures que s’estan prenent en temes que fan referència a la salut de la ciutadania perquè considerem que atempten contra aquest dret
no donant a la població les mateixes oportunitats.
3.10.25.
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El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Donar compliment al Decret 321/96 de l’1 d’octubre
sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia on es regula que sempre s’haurà de respectar
que els nuclis de població tinguin accés a l’oficina de farmàcia en servei d’urgències més propera, en un termini
de quinze minuts com a màxim, amb un mitjà de transport habitual.
2. Habilitar immediatament una solució que garanteixi
que els ciutadans i ciutadanes de Gavà poden disposar de
servei nocturn de farmàcia al nucli urbà.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M.
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Eva Granados Galiano, diputada del GP SOC
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Proposta de resolució sobre el compliment
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al
públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia, i sobre el garantiment del servei
nocturn de farmàcia a Molins de Rei
Tram. 250-00726/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 26371 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.11.2011

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Donar compliment al Decret 321/96 de l’1 d’octubre
sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia on es regula que sempre s’haurà de respectar
que els nuclis de població tinguin accés a l’oficina de farmàcia en servei d’urgències més propera, en un termini
de quinze minuts com a màxim, amb un mitjà de transport habitual.
2. Habilitar immediatament una solució que garanteixi
que els ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei poden
disposar de servei nocturn de farmàcia al nucli urbà.

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

Exposició de motius
Des de l’1 d’octubre de 2011 la vila de Molins de Rei
(Baix Llobregat) no té servei nocturn d’urgència en
les oficines de farmàcia. L’Ajuntament, fins després de
10 dies de supressió del servei, no va rebre una comunicació del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona en
la qual, sense cap altre contacte previ i quan la decisió
ja ha estat presa, s’informava que en base a l’aplicació
del Decret 321/96 de l’1 d’octubre sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament
temporal voluntari de les oficines de farmàcia, el servei
de guàrdies nocturnes de farmàcies a la ciutat quedava
eliminat. Aquesta decisió, segons el comunicat, es pren
per racionalitzar la prestació de servei nocturn d’urgències, que permet a les farmàcies dels municipis on no hi
ha urgències nocturnes al CAP, prescindir del servei de
guàrdia nocturna. La conseqüència d’aquesta actuació és
que al nucli urbà de Gavà, des d’aquest mes d’octubre,
no hi haurà cap farmàcia oberta per la nit. Les farmàcies prestaran els serveis per cobrir les urgències diürnes
fins a les 22h, però fora d’aquest horaris, els ciutadans i
ciutadanes s’han de desplaçar fins a Sant Andreu de la
Barca, Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan Despí on ha
quedat derivat el servei d’urgència nocturn, obligant als
ciutadans i ciutadanes a desplaçar-se fora del municipi.
Si deixar la Vila de Molins de Rei sense urgències nocturnes als Centres d’Atenció Primària ja és un fet inacceptable, la restricció del servei de farmàcia agreuja encara més el problema de les retallades sanitàries. S’ha de
tenir en compte que el transport públic nocturn es molt
limitat i per tant, el fet d’obligar a la ciutadania a desplaçar-se a altres poblacions veïnes per comprar medicines porta unes dificultats afegides que poden arribar
a precaritzar l’estat de salut de moltes persones amb una
situació de major vulnerabilitat. Sobre la base de la convicció que la salut pública és un dret bàsic de tothom i
que el servei farmacèutic d’urgència nocturna en forma
part, per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:
3.10.25.
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Palau del Parlament, 9 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M.
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Eva Granados Galiano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el compliment
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al
públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia, i sobre el garantiment del servei
nocturn de farmàcia a Vallirana
Tram. 250-00727/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 26372 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.11.2011

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

Exposició de motius
La població de Vallirana està sense servei nocturn d’urgència a les oficines de farmàcia des de l’1 d’octubre.
Sense cap altre contacte previ per part del Departament
de Salut ni el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, i
quan la decisió ja ha estat presa, s’informa a l’Ajuntament per carta que com a conseqüència de la revisió dels
criteris d’aplicació del Decret 321/96 de l’1 d’octubre
sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia, el servei de guàrdies nocturnes de farmàcies
a Vallirana queda eliminat. Aquesta decisió, segons el
comunica t, es pren per racionalitzar la prestació de servei nocturn d’urgències, que permet a les farmàcies dels
municipis on no hi ha urgències nocturnes al CAP, prescindir del servei de guàrdia nocturna. La conseqüència
d’aquesta actuació és que a Vallirana des d’aquest mes
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d’octubre, no hi haurà cap farmàcia oberta per la nit. Les
farmàcies prestaran els serveis per cobrir les urgències
diürnes fins a les 22h, però fora d’aquest horaris, el servei d’urgència nocturn es deriva als municipis amb servei
continuat de salut com és el cas de Sant Vicenç dels Horts,
obligant als ciutadans i ciutadanes a desplaçar-se fora del
municipi.
Si reduir les hores d’atenció del CAP ja suposa una fet
inacceptable, la restricció del servei de farmàcia agreuja
encara més el problema de les retallades sanitàries. S’ha
de tenir en compte que no hi ha transport públic nocturn
suficient i que obligar a la ciutadania a traslladar-se de
municipi per comprar medicines porta unes dificultats
afegides que poden arribar a empitjorar l’estat de salut
de moltes persones amb una situació de major vulnerabilitat. Sobre la base de la convicció que la salut pública
és un dret bàsic de tothom i que el servei farmacèutic
d’urgència nocturna en forma part, Per aquests motius,
el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Donar compliment al Decret 321/96 de l’1 d’octubre
sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia on es regula que sempre s’haurà de respectar
que els nuclis de població tinguin accés a l’oficina de farmàcia en servei d’urgències més propera, en un termini
de quinze minuts com a màxim, amb un mitjà de transport habitual.
2. Habilitar immediatament una solució que garanteixi
que els ciutadans i ciutadanes de Vallirana poden disposar de servei nocturn de farmàcia.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M.
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Eva Granados Galiano, diputada del GP SOC

Proposta de resolució sobre el compliment
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al
públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia, i sobre el garantiment del servei
nocturn de farmàcia a Cervelló

Núm. 187

la proposta de resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.

Exposició de motius
La població de Cervelló està sense servei nocturn d’urgència a les oficines de farmàcia des de l’1 d’octubre.
Com a conseqüència de la revisió dels criteris d’aplicació
del Decret 321/96 de l’1 d’octubre sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament
temporal voluntari de les oficines de farmàcia, el servei
de guàrdies nocturnes de farmàcies a Cervelló ha quedat
eliminat.
Les farmàcies prestaran els serveis per cobrir les urgències diürnes fins a les 22h, però fora d’aquest horaris,
el servei d’urgència nocturn es deriva als municipis amb
servei continuat de salut com és el cas de Sant Vicenç
dels Horts, obligant als ciutadans i ciutadanes a desplaçar-se fora del municipi.
Si la reducció dels serveis del Centre d’Atenció Primària
ja és un fet inacceptable, la restricció del servei de farmàcia agreuja encara més el problema de les retallades
sanitàries. S’ha de tenir en compte que el transport públic nocturn és insuficient i per tant, el fet d’obligar a la
ciutadania a desplaçar-se a altres municipis per comprar
medicines porta unes dificultats afegides que poden arribar a empitjorar l’estat de salut de moltes persones amb
una situació de major vulnerabilitat. Sobre la base de la
convicció que la salut pública es un dret bàsic de tothom
i que el servei farmacèutic d’urgència nocturna en forma
part, per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Donar compliment al Decret 321/96 de l’1 d’octubre
sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia on es regula que sempre s’haurà de respectar
que els nuclis de població tinguin accés a l’oficina de farmàcia en servei d’urgències més propera, en un termini
de quinze minuts com a màxim, amb un mitjà de transport habitual.
2. Habilitar immediatament una solució que garanteixi
que els ciutadans i ciutadanes de Cervelló poden disposar de servei nocturn de farmàcia.
Palau del Parlament, 9 de novembre de 2011
Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M.
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Eva Granados Galiano, diputada del GP SOC

Tram. 250-00728/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 26373 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.11.2011

A la Mesa del Parlament
Miquel Iceta i Llorens, portaveu, Josep M. Sabaté Guasch,
diputat, Eva Granados Galiano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten
3.10.25.
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Proposta de resolució sobre el compliment
del Decret 321/96, sobre horaris d’atenció al
públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia, i sobre el garantiment del servei
nocturn de farmàcia a Corbera de Llobregat

de quinze minuts com a màxim, amb un mitjà de transport habitual.

Tram. 250-00729/09

Palau del Parlament, 9 de novembre de 2011

2. Habilitar immediatament una solució que garanteixi
que els ciutadans i ciutadanes de Corbera de Llobregat
poden disposar de servei nocturn de farmàcia.

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M.
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Eva Granados Galiano, diputada del GP SOC

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 26374 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.11.2011

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

Exposició de motius
La població de Corbera de Llobregat està sense servei
nocturn d’urgència a les oficines de farmàcia des del 17
d’octubre. Com a conseqüència de la revisió dels criteris
d’aplicació del Decret 321/96 de l’1 d’octubre sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia, el
servei de guàrdies nocturnes de farmàcies a Corbera de
Llobregat ha quedat eliminat.
Les farmàcies prestaran els serveis per cobrir les urgències diürnes fins a les 22h, però fora d’aquest horaris,
el servei d’urgència nocturn es deriva als municipis amb
servei continuat de salut com és el cas de Sant Vicenç
dels Horts o de Sant Andreu de la Barca, obligant als
ciutadans i ciutadanes a desplaçar-se fora del municipi.
Si la reducció dels serveis del Centre d’Atenció Primària ja és un fet inacceptable, la restricció del servei de
farmàcia agreuja encara més el problema de les retallades sanitàries. S’ha de tenir en compte que el transport
públic nocturn és insuficient i per tant, el fet d’obligar a
la ciutadania a desplaçar-se a altres municipis per comprar medicines porta unes dificultats afegides que poden
arribar a empitjorar l’estat de salut de moltes persones
amb una situació de major vulnerabilitat. Sobre la base
de la convicció que la salut pública es un dret bàsic de
tothom i que el servei farmacèutic d’urgència nocturna
en forma part, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent, per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Donar compliment al Decret 321/96 de l’1 d’octubre
sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de
farmàcia on es regula que sempre s’haurà de respectar
que els nuclis de població tinguin accés a l’oficina de farmàcia en servei d’urgències més propera, en un termini
3.10.25.

Proposta de resolució sobre el restabliment
del servei d’atenció continuada al CAP Castellbisbal
Tram. 250-00730/09

Presentació
Grup Parlamentari Socialista
Reg. 26399 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 15.11.2011

A la Mesa del Parlament
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 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. Alhora, el rebuig
cap a aquestes s’estén tant entre els usuaris com entre els
professionals de la salut i les administracions locals.
Castellbisbal és un dels molts municipis afectats per
l’anomenada «reordenació» del sistema sanitari. La reducció en el servei d’atenció continuada del CAP Castellbisbal que inicialment havia de ser estacional, durant
els mesos d’estiu, ha esdevingut permanent. Els ciutadans de Castellbisbal, per tant, ja no disposen d’un servei
de proximitat que els permetia ser atesos en les urgències
durant les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana. Ara
el servei resta tancat a partir de les 21 hores entre setmana i a partir de les 17 els caps de setmana, de tal manera
que en el cas d’haver de ser atesos a partir d’aquestes
hores, s’han de traslladar fins al CAP Mútua de Rubí o
bé fins a l’Hospital de Terrassa.
En aquest cas, com en d’altres ben coneguts com són, per
exemple, els de les comarques gironines, el CatSalut no
ha tingut en compte ni els condicionants geogràfics de
Castellbisbal, que és un municipi amb fins a 11 nuclis
de població disseminats, ni la complexitat del recorregut
i la manca d’un transport públic suficient per arribar als
altres centres sanitaris, ni l’augment de la població dels
darrers anys i el seu elevat índex d’envelliment.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a restablir en el termini d’un mes el servei d’atenció
continuada del CAP Castellbisbal, les 24 hores del dia
els 7 dies de la setmana.

4.

INFORMACIÓ

4.50.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS
I DE MOCIONS

4.50.01.

COMPLIMENT DE RESOLUCIONS

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2011

Núm. 187

Control del compliment de la Resolució 65/IX,
sobre l’habilitació del port de Sant Carles de
la Ràpita (Montsià) per a la descàrrega d’aliments peribles i alimentaris i el desembarcament de tripulacions estrangeres

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP SOC; Josep M.
Sabaté Guasch, diputat del GP SOC; Montserrat Capdevila Tatché, diputada del GP SOC

Tram. 290-00057/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 25785 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.11.2011

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 290-00057/09
Sobre: Control de compliment de la Resolució 65/IX,
sobre l’habilitació del port de Sant Carles de la Ràpita
(Montsià) per a la descàrrega d’aliments peribles i alimentaris i el desembarcament de tripulacions estrangeres.
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 65/IX, sobre l’habilitació
del port de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) per a la
descàrrega d’aliments peribles i alimentaris i el desembarcament de tripulacions estrangeres (núm. tram. 29000057/09), us informo del següent:
Amb data 26 de març de 2008 i confirmada en data 30
de setembre de 2008, Ports de la Generalitat va sol·licitar
davant el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
una autorització per restablir un punt d’entrada fitosanitària al Port de Sant Carles de la Ràpita.
La Subdirección General de Coordinación del Estado en
las Comunidades Autònomas que és l’òrgan competenent en aquesta matèria, va sol·licitar a Ports de la Generalitat en data 3 de març de 2009 un estudi detallat dels
tràfics previstos a fi i efecte que la Subdirección General
de Acuerdos Sanitarios y Controles de Frontera, pugues
valorar la petició sol·licitada.
En data 20 de juliol de 2009 Ports de la Generalitat va
presentar un informe detallat del Port de Sant Carles de
la Ràpita, els seus tràfics i previsions de mercaderies
subjectes a possibles controls fitosanitaris, ratificant a la
vegada, les nostres anteriors sol·licituds.
Ha passat mes d’un any i mig des de que Ports de la Generalitat va insistir en la actual sol·licitud, aportant els
informes demanats per la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Controles de Frontera, i encara no ens
han notificat cap resolució.
4.50.01.
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Tanmateix, hem tornat a reiterar el nostre interès, i és per
això que amb data 7 de juny de 2011 ha sol·licitat de nou
davant la Subdirección General de Coordinación de la
Administración General del Estado en las Comunidades
Autònomas, un punt d’entrada per al Port de Sant Carles
de la Ràpita.

un sistema de control d’accés de vehicles i un servei de
vigilància privada de manera ininterrompuda.

Barcelona, 4 de novembre de 2011

– Patrullatge dinàmic i estàtic per les autopistes i carreteres amb binomis uniformats dins de vehicles logotipats
i/o de paisà, alternant controls a les àrees de servei, patrullatge en ruta i controls a les àrees de descans.

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat

A banda, la PG-ME adopta les següents mesures de seguretat en les àrees logístiques i magatzems de mercaderies:

– Patrullatge de saturació amb vehicles policials logotipats i no logotipats en funció dels requeriments.
Control del compliment de la Resolució 86/IX,
sobre l’increment de la vigilància a la xarxa
viària

– Serveis planificats mòbils de prevenció de robatoris
amb força amb presència uniformada per part de les dotacions policials a les zones de manera ordinària.

Tram. 290-00077/09

– Dispositius de seguretat, punts estàtics i controls de
pas a les vies d’accés (entrada i sortida) a les zones industrials, tant en franja diürna com nocturna mitjançant
punts estàtics, per tal d’incrementar les identificacions
de persones i vehicles, així com incrementar la percepció de seguretat de les persones que desenvolupen la seva
activitat econòmica.

Informe relatiu al compliment de la Resolució
Reg. 25754 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.11.2011

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 290-00077/09
Sobre: Control de compliment de la Resolució 86/IX, sobre l’increment de la vigilància a la xarxa viària.
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 86/IX, sobre l’increment de la
vigilància a la xarxa viària (núm. tram. 290-00077/09),
us informo del següent:
La Direcció General de la Policia va implementar, el 2 desembre de 2010, el Programa Operatiu Específic PISTA.
Aquest programa estableix com a objectius estratègics
la prevenció de les problemàtiques de seguretat que es
localitzen als principals corredors del transport rodat
de mercaderies i viatgers, així com a les àrees de servei, de
descans i grans zones d’estacionament, i la detenció i/o
identificació dels autors dels il·lícits penals. La informació que se’n deriva permet adoptar aquelles mesures de
seguretat necessàries per a la prevenció d’aquests fets.
Així doncs, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) planifica en el servei diari uns dispositius de vigilància i prevenció de furts i robatoris per tal
de minimitzar el nombre d’il·lícits penals ocorreguts en
aquestes àrees.
El servei policial ordinari de les dotacions de seguretat
ciutadana de tot el territori inclou el patrullatge pels polígons industrials i empreses aïllades com a sistema de
vigilància i en prevenció d’il·lícits penals, tant en hores
d’activitat de les empreses com quan resten tancades. En
dates puntuals i/o depenent de l’augment de fets delictius
es realitzen dispositius estàtics de seguretat específics,
tant de controls de persones com de vehicles.
A més, hi ha àrees logístiques que disposen de servei de
seguretat privada que controla els accessos als recintes
i de seguretat perimetral mitjançant càmeres de videovigilància. Així mateix, tenen un tancament perimetral,
4.50.01.

– Contactes constants amb el cap de CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya que gestiona les CIM Vallès, CIM Lleida i CIM La Selva, per tal
d’avaluar i analitzar la seguretat del centre per adoptar
les mesures de seguretat adients.
– Contactes de relació amb els caps i responsables de
seguretat de les principals empreses del sector logístic,
amb l’objectiu d’incrementar les mesures de seguretat,
detectar possibles autors de fets delictius i incidir en
aquells aspectes més rellevants des del punt de vista de
la seguretat. A la vegada, es dóna consells de seguretat a
les empreses del sector.
– Coordinació amb les diferents policies locals i vigilants de seguretat dels municipis per incrementar la presència a les zones dels polígons industrials.
– Les grans àrees logístiques i/o grans magatzems de
mercaderies importants estan assignats com a proteccions i les patrulles ordinàries fan una vigilància específica les 24 hores del dia i s’incrementen la presència i els
controls policials.
Durant el quadrimestre de 2011 s’han realitzat Dispositius Especials del POE PISTA a l’AP-7 2011. Tots ells
en caps de setmana. Destacar que en el POES Grèvol es
va realitzar un dispositiu de les mateixes característiques
els dies 8 i 9 de gener.
El dispositiu ha consistit en la implementació d’accions
simultànies a la totalitat de les àrees de servei de l’AP-7
amb franja horària de desenvolupament del dispositiu
compresa entre les 12 i les 16 hores i els dies escollits en
cap de setmana. La delimitació dels espais, dies i hores
d’execució del dispositiu va ser establerta després de l’estudi de l’activitat delictiva a l’AP-7.
A nivell d’espais concrets, les accions policials s’han
adreçat sobre les àrees de servei següents:
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A la Regió Policial de Girona

Núm. 187

a aquest, per part de la RPMN, RPG, RPTE, RPCT i en
menor grau RPMS.

– A. S. de la Jonquera
– A. S. de l’Empordà: Garrigàs
– A. S. del Gironès
– A. S. de la Selva: Maçanet

Destaquen les detencions que van dur a terme el 25 de
setembre de 2011 efectius de l’ABP Gironès-Pla de l’Estany i de l’ARRO-RPG. Concretament, van detenir 4
persones com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a interior de vehicle i un altre delicte de
robatori i furt d’ús de vehicle.

A la Regió Policial Metropolitana Nord
– A. S. del Montseny
– A. S. del Llobregat Castellbisbal

En conclusió, cal dir que:

A la Regió Policial Camp de Tarragona

– Els objectius de les accions han estat intensificar la
presència policial a les àrees de descans com a eina preventiva, així com reactiva, en aquells fets que poguessin
succeir.

– A. S. del Penedès: l’Arboç
– A. S. del Mèdol: Altafulla
– A. S. de l’Hospitalet del Infant.
A la Regió Policial de Terres de l’Ebre
– A. S. del baix Ebre
La presència en l’AP-7 de les dotacions de la PG-ME,
com a element preventiu, ha significat una despesa d’hores de serveis, de les quals es poden extreure les següents
conclusions:
– A nivell mensual, el dispositiu ha significat un dels
moments de més presència policial a l’AP-7, superat en
alguns dies per altres dispositius específics, com per
exemple El Carnaval 2011, la Final de la copa del Rei i
els POES Grèvol i Pasqua.
– A nivell anual, en comparacions amb altres anys anteriors, les hores de servei tenen una clara tendència ascendent.
Durant el segon quadrimestre de 2011 s’han realitzat
quatre Dispositius Especials Supraregionals del POE
PISTA a l’AP-7 2011, tots ells corresponents a dies en
caps de setmana. amb franja horària de desenvolupament del dispositiu compresa entre les 12 i les 16 hores i
els dies escollits en cap de setmana. La delimitació dels
espais, dies i hores d’execució del dispositiu va ser establerta després de l’estudi de l’activitat delictiva a l’AP-7.
A més, els dispositius ha consistit en la implementació
d’accions simultànies a la totalitat de les àrees de servei
de l’AP-7.

– La presència en l’AP-7 de les dotacions de la PG-ME,
com a element preventiu, ha significat una despesa d’hores de serveis que, a nivell mensual, el dispositiu ha significat un dels moments de més presència policial a l’AP-7
i, a nivell anual, i en comparacions amb altres anys anteriors, les hores de servei tenen una clara tendència ascendent. Encara que s’observa una estabilització al voltant
de les 3.300 hores.
– Durant el mes de setembre ha disminuït el nombre de
fets un 43% en els indicadors de realitat delictiva, concretament en els delictes i faltes de furt, en relació amb
el mes d’agost i una disminució del 16% respecte l’any
2010.
– En els indicadors d’activitat policial, respecte el mes
d’agost hi ha hagut un augment del 16% en el temps
d’ocupació i una disminució del 5% en el nombre total de
controls. Els contactes de qualitat han augmentat un 71%
respecte el mes anterior.
– En els indicadors de resultat de les accions policials
s’ha enregistrat un augment del 7% en el nombre d’identificacions efectuades, una disminució del 20% en el
nombre de detinguts respecte l’any 2010 i, en el cas de
la comparativa amb l’agost, cal especificar que a les 8
detencions efectuades a l’agost s’han d’afegir les 10 detencions de la DIC en el marc del «cas Road», per la qual
cosa l’augment real és del 33%.
Barcelona, 4 de novembre de 2011

A nivell d’espais concrets:

Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

A la Regió Policial de Girona
– A. S. de la Jonquera, de l’Empordà: Garrigàs, Gironès,
la Selva: Maçanet
A la Regió Policial Metropolitana Nord
– A. S. del Montseny, del Llobregat: Castellbisbal
A la Regió Policial Camp de Tarragona
– A. S. del Penedès: l’Arboç, del Mèdol: Altafulla, l’Hospitalet del Infant.
A la Regió Policial de Terres de l’Ebre
– A. S. del baix Ebre
A partir del mes de setembre, el dia 2 de setembre la DT
va dur a terme el dispositiu pas de l’estret, amb un total
de 166 hores a l’AS de l’Arboç del Penedès. Els dies 24 i
25 de setembre es va dur a terme el dispositiu supraregional Pista a l’AP-7, amb un total de 291 hores dedicades
4.50.01.
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Control del compliment de la Resolució 88/IX,
sobre l’augment dels efectius dels Mossos
d’Esquadra amb la promoció del 2011

Control del compliment de la Resolució 91/IX,
sobre el respecte dels drets humans i les llibertats de la població del Sàhara Occidental

Tram. 290-00080/09

Tram. 290-00083/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Reg. 25848 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.11.2011

Reg. 26383 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.11.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00080/09

Núm. d’expedient: 290-00083/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 88/IX, sobre l’augment dels efectius dels Mossos d’Esquadra amb
la promoció del 2011.

Sobre: Control de compliment de la Resolució 91/IX,
sobre el respecte dels drets humans i les llibertats de la
població del Sàhara Occidental.

D’acord amb allò que disposen els articles 140 i 146 del
Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 88/IX, sobre l’augment
dels efectius dels Mossos d’Esquadra amb la promoció
del 2011 (núm. tram. 290-00080/09), us informo del següent:

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la
Resolució 91/IX, sobre el respecte dels drets humans i
les llibertats de la població del Sàhara Occidental (núm.
tram. 290-00083/09) us informo, amb el document annex facilitat per la Secretaria d’Afers Exteriors, de les
actuacions que s’han portat a terme.

Aquest Govern comença a treballar el 31 de desembre de
2010, amb la convocatòria d’accés a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) pendent i, per
tant, en pròrroga pressupostària.
En aquest entorn i per tal de garantir el procés selectiu i
l’inici del curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, sota el principi de prudència i desconeixent el
volum de dèficit en els comptes públics de la Generalitat
gestionats pel Govern anterior, es va optar per mantenir
la convocatòria, tot i que en un nombre lleugerament inferior a l’inicialment previst.
Aquesta circumstància es veu reforçada per la Llei
39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals
de l’Estat per a l’any 2011, on es mantenen les restriccions a la incorporació de personal de nou ingrés. L’oferta d’ocupació pública de Catalunya, tant pel que fa a la
PG-ME com a docents, contempla una quota de nova
oferta d’obligat compliment per a Catalunya i, per tant,
un fre a l’autogestió de Catalunya. En els pressupostos
del 2009 i 2010 es contemplava una excepció per «les
comunitats que haguessin d’efectuar un desplegament
de les seves policies autonòmiques»; en els pressupostos
del 2011 no s’ha previst aquesta excepció.
No obstant, això no ha significat desatendre les diferents
necessitats de seguretat que requereix el territori ja que
la perspectiva és arribar a completar, el 2014, un nombre d’efectius de 18.300 mossos arreu de Catalunya, tal i
com es va acordar a la Junta de Seguretat de Catalunya.
Per tant, no afecta al nombre d’efectius, ja que es tracta
d’una mesura d’ajornament per la situació econòmica i
no una supressió en el nombre d’agents.

Barcelona, 11 de novembre de 2011
Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, el Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria d’Afers
Exteriors informa del següent:
L’acció exterior del Govern de Catalunya està marcada
per l’equilibri que representen les seves estretes relacions
de col·laboració amb el Marroc (econòmiques, empresarials, socials, etc.) i la demanda d’una part de la societat
civil catalana de reconeixement de les reclamacions del
poble sahrauí, especialment en relació amb la dignificació de la vida als campaments de sahrauís.
En aquest sentit, el govern de Catalunya s’ha mostrat
disposat a recolzar les mesures que puguin permetre,
sense dilació, una solució del conflicte, reiterant el seu
compromís pel compliment de les resolucions de Nacions Unides.
Senén Florensa i Palau
Secretari

Barcelona, 8 de novembre de 2011
Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 92/IX,
sobre l’actitud del delegat del Govern davant la Unió Europea per a assolir l’ús oficial
del català al Parlament Europeu

Control del compliment de la Resolució 154/IX,
sobre els serveis de pediatria de l’equip
d’atenció primària Gatassa (Mataró 6), al
CAP El Maresme, de Mataró

Tram. 290-00084/09

Tram. 290-00144/09

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Informe relatiu al compliment de la Resolució

Reg. 26384 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.11.2011

Reg. 25930 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.11.2011

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

Núm. d’expedient: 290-00084/09

Núm. d’expedient: 290-00144/09

Sobre: Control de compliment de la Resolució 92/IX, sobre l’actitud del delegat del Govern davant la Unió Europea per a assolir l’ús oficial del català al Parlament
Europeu.

Sobre: Control de compliment de la Resolució 154/IX,
sobre els serveis de pediatria de l’equip d’atenció primària Gatassa (Mataró 6), al CAP El Maresme, de Mataró.

D’acord amb allò que disposa l’article 146.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la
Resolució 92/IX, sobre l’actitud del delegat del Govern
davant la Unió Europea per a assolir l’ús oficial del català al Parlament Europeu (núm. tram. 290-00084/09) us
informo, amb el document annex facilitat per la Secretaria d’Afers Exteriors, de les actuacions que s’han portat
a terme.
Barcelona, 11 de novembre de 2011
Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

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 154/IX, sobre els serveis de
pediatria de l’equip d’atenció primària Gatassa (Mataró 6), al CAP El Maresme, de Mataró (núm. tram. 29000144/09), us informo del següent:
A data 3 d’octubre de 2011 queda coberta un dia més la
pediatria de la tarda, garantint la cobertura de tots els
matins i totes les tardes de dimarts a divendres, amb dos
professionals els dilluns al matí. El dilluns a la tarda es
continua garantint l’assistència a urgències i d’infermeria amb el personal d’infermeria pediàtrica i els professionals de medicina de família.
A partir del 15 de novembre es garantirà la cobertura de
la tarda de dilluns i, per tant, ja quedaran coberts els dos
torns de pediatria tots els dies de la setmana.

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, el Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria d’Afers
Exteriors informa del següent:
Atès el que disposa l’article 6.3 de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya el Govern de Catalunya està amatent per
dur a terme totes aquelles actuacions que facin possible
la presència del català a les institucions europees, com
també la millora del seu estatut jurídic en el si de la Unió
Europea.
En aquest sentit, el Govern treballa de manera activa
impulsant les actuacions en curs per tal de dipositar formalment davant del Consell, la versió en català del Tractat de la Unió Europea del Tractat de Funcionament de
la Unió Europea.

Referent a la dotació de pediatria de l’equip d’atenció
primària (EAP), aquest manté, a data d’avui, els dos pediatres, amb una mitjana de 1.348 nens, i amb una demora per les visites que es situa en el mateix dia pel matí i
en 24 hores a les tardes.
Amb aquestes mesures es garanteix l’activitat pediàtrica
de matins i tardes a partir del 15 de novembre, així com
poder continuar fent el seguiment de la població assignada, activitat i demora per visites, de cara a revalorar la
dotació dels professionals quan sigui necessari i factible.
Barcelona, 7 de novembre de 2011
Boi Ruiz i Garcia
Conseller de Salut

Informem, alhora, que en la sessió del dia 26 de maig
d’enguany de la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió
Europea, es va acordar la sol·licitud de compareixença –encara no tinguda– del delegat del Govern davant
la Unió Europea perquè informi sobre el seu programa
d’actuació, essent un dels punts a desenvolupar la situació actual i les iniciatives preses efectuades en relació
amb la presència del català a les institucions europees.
Senén Florensa i Palau
Secretari

4.50.01.

Informació

29

21 de novembre de 2011

4.50.02.

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

COMPLIMENT DE MOCIONS

Control del compliment de la Moció 13/IX,
sobre les relacions del Govern amb l’Ajuntament de Barcelona
Tram. 390-00013/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 26537 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.11.2011

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 390-00013/09
Sobre: Control compliment de la Moció 13/IX, sobre les
relacions del Govern amb l’Ajuntament de Barcelona
D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 13/IX, sobre les relacions del Govern
amb l’Ajuntament de Barcelona (núm. de tram. 39000013/09), us informo del següent:

D’altra banda, pel que fa a les actuacions de la Línia 9,
estem treballant perquè en aquesta legislatura estiguin
plenament operatius els trams 1 i 2, així com els trams
centrals seguiran sent una prioritat a executar el més aviat
possible, d’acord amb les possibilitats pressupostàries.
Així mateix, les dues comissaries de mossos que estan
previstes a la ciutat de Barcelona, són part de les prioritats del Departament d’Interior i per tant s’espera que, sigui quin sigui el pressupost del que es disposi, es puguin
realitzar en el proper any.
Evidentment s’ha treballat i molt per posar el més al dia
possible els retards en els convenis signats entre l’ajuntament i la Generalitat que afecten a equipaments no
executats, per la situació financera amb la que ens hem
trobat ens limita, i molt, la nostra capacitat d’acció.
Barcelona, 14 de novembre de 2011
Joana Ortega i Alemany
Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Control del compliment de la Moció 23/IX,
sobre la seguretat ciutadana als municipis

Actualment el Govern està treballant en col·laboració
amb l’ajuntament de Barcelona per tal de prioritzar la
inversió en tots aquells equipaments educatius, socials i
sanitaris que estan construïts a la ciutat, amb les dificultats que comporta haver d’actuar amb una forta càrrega
pressupostària compromesa i amb greus retards de tramitació.
En aquest sentit, informar també que des del mes de juliol fins al mes de setembre, hi ha hagut una sèrie de reunions amb l’Alcalde Trias per tal d’atendre les necessitats
més urgents en els equipaments de la ciutat i poder, així,
prioritzar les inversions que amb un pressupost limitat
han de realitzar els diferents departaments del Govern a
la ciutat de Barcelona.
Així doncs, hem treballat de forma molt acurada per tal
d’evitar que la disminució d’un 10% en el pressupost de
la Generalitat s’hi vegin afectats el menys possible tots
els serveis adreçats al benestar de les famílies de Barcelona i de tota Catalunya, posant per davant de tot el
servei a les persones, cosa que pot quedar mostrat amb la
reducció del 30% per al departament de Territori i Sostenibilitat, mentre que per Salut no s’arribava al 8%.
En aquest punt, doncs, des de la Direcció General d’Administració Local s’havia concedit una subvenció per
import de 500.000 euros, destinats a la rehabilitació
de la masia de can Mariner com a biblioteca pública de
districte d’Horta-Guinardó. Una actuació del 2007 de la
que els tràmits de l’expedient s’han acabat el més d’abril
d’aquest any.
D’altra banda també tenim previst per la propera anualitat de 2012 l’execució de la biblioteca per al districte de
l’Eixample «Lola Anglada - Urgell». Una actuació que,
avui en dia, es manté en la seva totalitat.
Així també, s’ha previst l’autorització d’una subvenció
per 917.000 euros per l’actuació «Nova biblioteca vila
florida Sant Gervasi - Joan Maragall».
4.50.02.
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Tram. 390-00023/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 25849 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.11.2011

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 390-00023/09
Sobre: Control compliment de la Moció 23/IX, sobre la
seguretat ciutadana als municipis.
D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 23/IX, sobre la seguretat ciutadana als
municipis (núm. de tram. 390-00023/09), us informo del
següent:
Quant a l’apartat a), que insta a que en la distribució dels
agents de la vint-i-quatrena promoció del Cos de Mossos
d’Esquadra, reforçar la seguretat i incrementar la presència policial en l’àmbit rural, destinant-hi els mitjans
necessaris:
La Direcció General de la Policia va implementar, el
passat més de març, el Programa Operatiu Específic
Món Rural, que té per objectiu principal reduir i prevenir
els fets delictius que tenen més incidència en les zones
rurals.
Actualment el programa està implantat en totes les regions policials i els recursos policials es distribueixen segons l’anàlisi de riscos i de la realitat delictiva. La Policia
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) elabora
les seves planificacions tenint en compte diversos factors
i variables. Les diferents característiques geogràfiques,
de la seva població, així com dels incidents més habituals, configuren, entre altres, les variables principals amb
què la PG-ME planifica els diferents serveis policials.
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Aquestes característiques pròpies de cada territori o àmbit no són permanents, sinó que varien amb el temps, per
la qual cosa, l’assignació de dotacions i serveis també
varia en funció d’aquestes circumstàncies. Així doncs,
tant bon punt es detecten necessitats de serveis, es varien
les planificacions i es reorganitzen les dotacions per tal
de fer front a les noves problemàtiques que en cada cas
van sorgint.
A més, la distribució dels efectius de la PG-ME provinents de la 24a. promoció ha permès augmentar les unitats de seguretat ciutadana i incrementar la presència
policial a l’àmbit rural de les diferents regions policials.
Pel que fa a l’apartat b) que insta a acordar i donar a conèixer públicament la distribució dels agents de la vint-iquatrena promoció del Cos de Mossos d’Esquadra:
La distribució territorial dels agents de la 24a. promoció
del Cos de Mossos d’Esquadra és pública en el moment
que es fan oficials i efectives les destinacions de cadascun dels agents integrants de la corresponent promoció.
Tot i això, es va comunicar la distribució dels nous agents
a tots els grups polítics amb representació parlamentària
en data 30 de setembre.
Pel que fa a l’apartat c) que insta a impulsar, en el termini
de quatre mesos, un procés de planificació de subcomissaries en les àrees bàsiques policials que ho requereixin:
La Direcció General de la Policia té establerts procediments de revisió i anàlisi que permeten en cada moment
detectar les necessitats que sorgeixen al territori i planificar, conseqüentment, les mesures idònies per fer front a
les necessitats de seguretat que es requereixin.
En aquest sentit, l’estudi i la revisió de la implantació territorial de la PG-ME té com a objectiu identificar els municipis on pot ser adient dotar la PG-ME de noves seus
policials amb recursos propis i presència policial continuada. Aquesta anàlisi queda reflectida en les diferents
propostes d’implantació de Comissaries de Districte i
Oficines Policials que es desenvoluparan properament,
com Sarrià - Sant Gervasi i Sant Martí a Barcelona, Salt
i la Jonquera, entre d’altres propostes.
Pel que fa a l’apartat d) que insta a presentar una proposta normativa, en el marc de les competències de la Generalitat, que declari expressament prohibida l’ocupació
tant de les zones de domini públic i de servitud de les carreteres com de les vies i els espais públics per a les activitats i els usos relacionats amb la prestació de serveis de
naturalesa sexual. Aquesta prohibició ha d’afectar tant
la persona que ofereix els serveis com la persona que els
sol·licita o acceptes:
En el projecte de llei de simplificació i millora de la regulació es preveu la modificació de la Llei de carreteres
de Catalunya (Decret legislatiu 2/2009) mitjançant els
articles 191, 193, 194 i 195 que preveuen, en relació amb
la prostitució, el següent:
– 39.bis de la Llei de carreteres: prohibir els usos i activitats relacionats amb la prestació de serveis de naturalesa
sexual.
– 56.4.k) de la Llei de carreteres: tipifica l’ocupació de
les zones de domini públic, servitud i afectació per realitzar aquests usos activitats.
4.50.02.
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– 58.3 de la Llei de carreteres: considera responsable a
qui ofereix i a qui sol·licita els serveis.
– 60.4.d) de la Llei de carreteres: atribueix la competència sancionadora al Servei Català de Trànsit.
Pel que fa a l’apartat e), que insta a impulsar l’aprovació
dels plans locals de seguretat, aportant als ajuntaments
i a les juntes locals de seguretat els recursos humans i
materials necessaris per a aprovar-los, i l’apartat f), que
insta a promoure un increment de la col·laboració del
Cos de Mossos d’Esquadra amb les policies locals, especialment per a afrontar l’incivisme, i assolir amb els
ajuntaments els acords necessaris per a denunciar les infraccions de les ordenances municipals en aquest àmbit:
La confecció i aprovació dels Plans Locals de Seguretat
és una competència municipal. Tot i això, el Departament d’Interior vol impulsar l’aprovació dels plans i col·
laborar en la seva realització. Concretament, les actuacions encaminades a aquesta finalitat es recullen en el
Pla de Govern 2011-2014 a partir de diferents actuacions
com la creació d’un grup de treball per a l’elaboració
de directrius dins la Comissió de Policia de Catalunya,
l’edició de la Guia de directrius per a l’elaboració de
plans, entre altres.
A més, s’han mantingut converses amb els municipis per
tal de potenciar aquestes juntes de seguretat locals i s’ha
assistit a algunes de les realitzades com Barcelona, Calella, Santa Coloma de Gramenet, etc. i està previst assistir
a altres com Valls, Salou, etc.
Per altra banda, la Direcció General de la Policia té establert, com a eix fonamental en la seva tasca de prevenció
i de gestió de la seguretat, desenvolupar les eines i procediments necessaris per tal d’enfortir la coordinació entre
els diferents cossos policials de Catalunya, donant així
una cobertura integral arreu del territori.
L’assoliment d’acords i convenis amb diferents ajuntaments, així com el desenvolupament de plans operatius
específics destinats a l’evitació i prevenció d’aquest tipus
de comportaments, com és el cas del POE Oci Nocturn,
permet a la PG-ME disposar de més recursos a l’hora
d’afrontar els reptes de seguretat que es deriven d’aquestes situacions.
Pel que fa a l’apartat h) sobre instar el Ministeri de l’Interior a dotar el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil
dels efectius necessaris per a l’exercici de les competències que tenen legalment atribuïdes:
El Departament d’Interior manté reunions bilaterals amb
l’Estat en les quals són tractats diferents temes en matèria de seguretat entre els que s’inclouen la col·laboració i
la coordinació de competències i efectius.
Així mateix, s’han mantingut converses per tal d’impulsar les reunions dels òrgans de col·laboració que existeixen entre els cossos de seguretat per tal que es convoqui
el Comitè i la Comissió de Coordinació Policial. Les
funcions del Comitè són assegurar l’intercanvi d’informació, la coordinació operativa, el compliment dels
acords i protocols i estudiar propostes de millora per sotmetre a la Junta de Seguretat.
Tot i això, no ens consta cap argument, per part del Ministeri de l’Interior, de manca d’efectius del Cos Nacio-
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nal de Policia i la Guàrdia Civil a Catalunya per les competències que tenen atribuïdes.
Pel que fa a l’apartat i), que insta a promoure un pla d’actuació permanent amb la Fiscalia i el Tribunal Superior
de Justícia per a dur a terme una actuació coordinada
i efectiva contra la multireincidència, i l’apartat j) que
insta a promoure una reforma del Codi penal que permeti
una resposta més eficaç davant de la multireincidència:
Les relacions entre el Departament de Justícia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en allò que
pertoca a l’àmbit de les competències de la Secretaria
de Relacions amb l’Administració de Justícia, s’instrumenten mitjançant la Comissió Mixta entre la Sala de
Govern del TSJC i el Departament. La Comissió Mixta actual es va constituir formalment el dia 4 d’abril de
2001 a la seu del Departament de Justícia.
Les relacions entre el Departament de Justícia i la Fiscalia Superior de Catalunya, en allò que pertoca a l’àmbit
de les competències de la Secretaria de Relacions amb
l’Administració de Justícia, s’instrumenten mitjançant la
Comissió Mixta de Coordinació entre membres del Ministeri Fiscal a Catalunya i representants del Departament de Justícia. L’esmentada Comissió es va constituir
formalment en la sessió del 23 de febrer de 2009.
En relació amb la multireincidència, la Subcomissió
Mixta d’Informàtica entre el Departament de Justícia i el
TSJC, en la sessió de l’11 de maig de 2011, ja va requerir
al TSJC que exposés quines eren les necessites informàtiques que considerava més interessant que se satisfessin
en primer lloc. Així, es va reiterar que les executòries
penals són un dels temes que caldria prioritzar, dins un
pla estratègic que conjugui els interessos de la Fiscalia i
de la Sala de Govern del TSJC.

magatzematge de requisitòries i de faltes, a més de facilitar l’intercanvi de dades entre el SIRAJ i les altres
administracions.
Així mateix, el 21 de juliol 2011 la secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia, aprofitant l’avinentesa de la remissió del Projecte de Reial decret pel qual
es modifica el Reial decret 95/2009, de 6 de febrer, pel
qual es regula el sistema de registres administratius de
suport a l’Administració de justícia, va proposar que s’incorporés a la norma el registre electrònic de faltes, atesa
la seva necessitat.
Tot i les reiterades comunicacions i la mostra expressa
de col·laboració, el Ministeri de Justícia no ha comunicat
al Departament de Justícia que hagi portat a terme cap
actuació per crear un sistema que permeti l’emmagatzematge de requisitòries i faltes que faciliti l’intercanvi de
dades entre administracions.
Pel que fa a la reforma del Codi Penal, el Departament
de Justícia comparteix la preocupació que suposa la multireincidència i la consellera de Justícia ja ha adreçat un
escrit al Ministeri de Justícia, per tal que es promogui
la modificació del Codi penal que permeti una resposta
més eficaç davant de la multireincidència.
Barcelona, 8 de novembre de 2011
Felip Puig i Godes
Conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 26/IX,
sobre l’impacte de les retallades en serveis
socials i en equipaments

Pel que fa a l’actuació coordinada i efectiva contra la
multireincidència entre la Fiscalia i el TSJC, aquests ens,
coneixedors de la problemàtica de la reincidència en les
faltes de furt, així com, en general, de totes les gestions
relatives a la multireincidència, coincideixen en la necessitat d’un sistema informàtic de registre de faltes.
Des del sistema de gestió processal de Catalunya (Temis II)
es va facilitar als fiscals un accés perquè, a l’igual que els
jutges i magistrats, puguin consultar l’existència de reiteració tant en procediments en tràmit com en aquells que
ja hagin estat enjudiciats per a la seva valoració, si bé
no els permet assabentar-se dels procediments iniciats o
enjudiciats en altres punts de l’Estat.
En aquest sentit, el 27 d’abril de 2011 la consellera de
Justícia va instar el ministre de Justícia que, de conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei
orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica
la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi
penal, es creés el sistema electrònic de registre per a
les faltes, atesa la necessitat, entre d’altres, de disposar
d’un instrument per actuar en l’àmbit de la multireincidència. Aquesta actuació coordinada es troba dins del
Pla estratègic de modernització del sistema de justícia 2009-2012, que conté la previsió de la construcció
del Sistema integrat de registres de suport a l’activitat
judicial (SIRAJ), el qual permetrà la implantació i la
integració dels registres administratius, així com l’em4.50.02.
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Tram. 390-00026/09

Informe relatiu al compliment de la Moció
Reg. 25597 / Admissió a tràmit i tramesa a la
Comissió competent: Mesa del Parlament, 15.11.2011

A la Mesa del Parlament
Núm. d’expedient: 390-00026/09
Sobre: Control compliment de la Moció 26/IX, sobre
l’impacte de les retallades en serveis socials i en equipaments
D’acord amb el que disposa l’article 140.3 del Reglament
del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 26/IX, sobre l’impacte de les retallades
en serveis socials i en equipaments (núm. de tram. 39000026/09), us informo del següent:
Pel que fa al punt a) relatiu a Incloure al pla de Govern
el desplegament efectiu i complert de la llei 12/2007 de
l’11 d’octubre, de serveis socials, ja s’ha acomplert i resta
inclosa.
En relació al punt b) continuar implementant les mesures
de millora en la gestió i de l’aplicació de la llei 39/2006 i
garantir l’atorgament i el pagament dels ajuts i reclamar
al govern de l’estat el pressupost suficient a aquest efecte.
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Cal destacar que tant el conseller del Departament de
Benestar Social i Família com la directora general
de l’ICASS han mantingut i mantenen reunions periòdiques amb la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, per tal de reclamar els pagaments efectius del cost
de la llei de la dependència (el 50% del cost total, tal com
estableix la Llei) igual com el posicionament respecte els
casos d’èxitus durant la tramitació de l’expedient de dependència.
De fet, durant el darrer debat de política general es va
aprovar una proposta de resolució presentada pel grup
parlamentari que dóna suport al Govern que instava a:
Reclamar al Govern de l’Estat els recursos econòmics
necessaris de la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les
persones en situació de dependència, tenint en compte els
costos dels serveis a Catalunya i augmentant l’aportació
econòmica de l’Estat a Catalunya, com a mínim fins al
50% del cost total, tal com estableix la Llei.
Igualment, ja des dels primers mesos de legislatura el
Departament de Benestar Social i Família ha dut a terme
una reordenació en el sistema de gestió de la dependència, prioritzant la resolució d’expedients anteriors que
restaven fora de termini i dels graus de gran dependència
i dependència severa i posant-se al dia en la valoració
dels expedients pendents. Actualment ens trobem a un
95,5% de resolució de les valoracions totals i s’estan
acomplint els terminis. Pel que fa als PIA (programes
individuals d’atenció) ens trobem en un 82% de resolució
i estem treballant un pla de xoc per donar suport a tots
els ajuntaments (que són els ens competents en l’elaboració dels PIA) que pateixen situacions de retard en la seva
elaboració.
Les prestacions econòmiques atorgades durant el període de gener a juliol del 2010 van ser de 360,7 milions
d’euros, les prestacions econòmiques en el mateix període d’aquest any 2011 han estat de 372 milions d’euros.
Estem acomplint els terminis que marca la Llei, doncs
a 1 de juliol hem introduït l’elaboració dels PIA per al
grau 1 nivell 2. El 50% dels PIA pendents corresponen a
aquest grau i nivell.
Pel que fa al punt c) convocar la comissió mixta de seguiment de la llei de l’estat 39/2006 i garantir que els grups
parlamentaris tinguin tota la documentació relativa a
l’execució de dita llei, com a mínim amb una setmana
d’antelació a la reunió.
D’aquest punt ja se n’ha donat compliment doncs en data
1 de juliol es va convocar la comissió mixta i una setmana abans, es va trametre als representats dels grups
parlamentaris en aquesta comissió la documentació de
treball per a la reunió.
Relatiu al punt d) garantir els recursos econòmics necessaris per a afrontar l’augment de la desocupació i de les
desigualtats socials provocades per la crisi econòmica
i dotar suficientment els ajuts d’emergència Social i els
serveis socials bàsics i els plans locals d’inclusió social.
Acomplim aquest punt amb la signatura dels contracteprograma on s’incrementa 1,5% l’aportació (en relació al
2010) a ajuntaments i consells comarcals pel finançament
dels serveis socials bàsics, que suposen 128.278.000 eu4.50.02.
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ros de la xifra total de 182.5 milions d’euros destinada
a tal efecte. Els ajuts d’urgència social corresponen a
5.000.183 euros
Punt e) Assegurar el finançament per part de la Generalitat abans d’acabar l’any 2011, de l’activitat de tots els
equipaments socials que han rebut fons públic per a la
seva construcció o remodelació, directament del departament competent o per mitjà de convenis i que ja han
iniciat la seva activitat o estan en condicions de fer-ho.
S’estan complint els compromisos amb els equipaments
socials abonant amb normalitat les recepcions d’obra.
Durant els propers mesos posarem en funcionament un
seguit de centres alguns dels quals per la via de la col·
laboració i d’altres, propis, que dotaran a la xarxa de serveis socials d’un total de 752 noves places (393 en l’àmbit de les persones amb discapacitats i 359 destinades a
la gent gran).
Punt f) garantir els contractes programa amb els ajuntaments i consells comarcals, mantenint com a mínim i
augmentant si és possible, les aportacions econòmiques
del 2010.
Incrementem en 1,5% l’aportació a Ajuntaments i Consells Comarcals pel finançament directe dels serveis socials bàsics.
L’a ny 2011 el pressupost destinat cor respon a
182.611.256,44 euros i només s’ha produït una rebaixa
en les aportacions en immigració, que és causada per la
reducció de les aportacions en aquest àmbit per part del
Govern de l’Estat
Punt g) assegurar el desplegament efectiu de la Llei
39/2006, la Llei 12/2007, la Llei 18/2003 i la Llei 13/2006
i garantir el calendari d’aplicació i el compromís de no
retallar cap dels ajuts a les persones i a les famílies que
estableixen dites lleis.
Estem complint el desplegament de totes les lleis a excepció del que resta de la Llei 18/2003, de suport a les
famílies. Tot i que la llei està gairebé desplegada, no
podem acomplir el compromís de pagament dels ajuts a
les famílies atès que l’aprovació de la Llei 6/2011, de 26
de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
obliga a suspendre temporalment la universalitat del dret
a percebre la prestació durant aquest any i la prestació
s’ha limitat a parts, adopcions i acolliments múltiples,
així com a la convocatòria específica adreçada a famílies
en situació de vulnerabilitat.
Punt h) encarregar un estudi al Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars sobre la situació actual de les
polítiques socials a Catalunya que inclogui, situació econòmica dels equipaments socials, balanç de les aportacions econòmiques als ajuntaments i consells comarcals
derivades dels contractes programa i el desplegament i la
situació econòmica de la Llei de l’Estat 39/2006, la Llei
12/2007, la Llei 18/2003 i la Llei 13/2006.
En data 15 de juny el conseller de Benestar Social i Família va trametre per carta la petició a la Sra. Crespo,
presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i
Familiars sol·licitant incloure aquest mandat del Parlament en l’ordre del dia de la reunió que es mantindria el
dia 30 de juny.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre la proposta de modificació del llibre VI de la Llei orgànica 6/1985, del poder
judicial, pel que fa als cossos de funcionaris
de l’Administració de justícia

En aquesta reunió es va acordar l’inici dels treballs per a
l’elaboració de l’esmentat informe.
Barcelona, 4 de novembre de 2011
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Tram. 354-00095/09

Sol·licitud i tramitació
4.53.

SESSIONS INFORMATIVES I
COMPAREIXENCES

4.53.03.

SOL·LICITUDS DE SESSIÓ INFORMATIVA

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(reg. 25373).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del
15.11.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre l’actuació policial a la Ciutat de la
Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat el 6 d’octubre de 2011

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller
de Cultura sobre la dimissió de deu dels onze membres del Plenari del Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts

Tram. 354-00084/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Salvador Milà i Solsona,
del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa (reg. 21400).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del
15.11.2011.

Tram. 354-00097/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 25789).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua,
sessió del 10.11.2011.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Justícia amb la consellera de Justícia sobre els incidents del 6 d’octubre de
2011 a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i
l’Hospitalet de Llobregat

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller de Cultura sobre la dimissió en bloc del
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts

Tram. 354-00087/09

Sol·licitud i tramitació

Tram. 354-00098/09

Sol·licitud de compareixença: Agnès Pardell Veà, del
Grup Parlamentari Socialista (reg. 21883).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del
15.11.2011.

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
(reg. 25790).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua,
sessió del 10.11.2011.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura i Llengua amb el conseller
de Cultura sobre les accions dutes a terme
amb relació a la dimissió de membres del
Plenari del Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts

Proposta de compareixença d’un representant de l’Associació Professional de la Magistratura a Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal

Tram. 354-00099/09

Tram. 352-00748/09

Sol·licitud i tramitació

Sol·licitud

Sol·licitud de compareixença: Consol Prados Martínez,
del Grup Parlamentari Socialista (reg. 26300).

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 24778).

Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Cultura i Llengua,
sessió del 15.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

4.53.05.

Proposta de compareixença del president
de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a
la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei d’enjudiciament
criminal

SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Proposta de compareixença del degà del
Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés dels Diputats la Proposició de
llei de modificació de la Llei d’enjudiciament
criminal

Tram. 352-00749/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 25577).

Tram. 352-00746/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 24778).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Proposta de compareixença del president
de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a
la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei d’enjudiciament
criminal
Tram. 352-00747/09

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal
Tram. 352-00750/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 25577).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 24778).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.
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Proposta de compareixença d’una representació de Jutges per la Democràcia amb
relació a la Proposta per a presentar a la
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal

Proposta de compareixença del president
del Consell de Governs Locals amb relació
a la 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. 352-00751/09

Tram. 352-00754/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 25577).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26061).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Procuradors de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei
d’enjudiciament criminal

Proposta de compareixença del president
de la Diputació de Barcelona amb relació a
la 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. 352-00752/09

Tram. 352-00755/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 25577).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26061).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta
per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei d’enjudiciament criminal

Proposta de compareixença del president
de la Diputació de Girona amb relació a la
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. 352-00753/09

Tram. 352-00756/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 25577).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26061).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.
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Proposta de compareixença del president
de la Diputació de Tarragona amb relació a
la 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

Proposta de compareixença de Jesús María
Silva Sánchez, catedràtic de dret penal i advocat penalista, amb relació a la Proposta
per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei d’enjudiciament criminal

Tram. 352-00757/09

Tram. 352-00765/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26061).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 26227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Proposta de compareixença del president
de la Diputació de Lleida amb relació a la
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

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació d’Amics de les Nacions Unides amb relació a la Proposta per
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei d’enjudiciament criminal

Tram. 352-00758/09

Tram. 352-00766/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26061).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26242).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Proposta de compareixença de Roser Bach
i Fabregó, directora de l’Escola Judicial del
Consell General del Poder Judicial i magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei
d’enjudiciament criminal

Proposta de compareixença d’una representació de l’Institut de Drets Humans de
Catalunya amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la
Llei d’enjudiciament criminal

Tram. 352-00764/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Tram. 352-00767/09

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26242).

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 26227).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.
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Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Procuradors de Tribunals de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal

Tram. 352-00768/09

Tram. 352-00771/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26242).

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26242).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Proposta
per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei d’enjudiciament criminal

Proposta de compareixença de Mercedes
García Arán, catedràtica de dret penal de
la Universitat Autònoma de Barcelona, amb
relació a la Proposta per a presentar a la
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal

Tram. 352-00769/09

Tram. 352-00772/09

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya amb relació a
la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei d’enjudiciament
criminal

Proposta de compareixença de Manuel
Cachón Cadenas, catedràtic de dret processal de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei
d’enjudiciament criminal

Tram. 352-00770/09

Tram. 352-00773/09

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

4.53.05.

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 26242).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Informació

38

21 de novembre de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Núm. 187

Proposta de compareixença de l’Associació
d’Amics de les Nacions Unides amb relació
a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei d’enjudiciament
criminal

Proposta de compareixença d’una representació de Jutges per a la Democràcia amb
relació a la Proposta per a presentar a la
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d’enjudiciament criminal

Tram. 352-00774/09

Tram. 352-00777/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26243).

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26243).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Proposta de compareixença de l’Institut de
Drets Humans de Catalunya amb relació a
la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei d’enjudiciament
criminal

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates amb relació a la Proposta
per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei d’enjudiciament criminal

Tram. 352-00775/09

Tram. 352-00778/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26243).

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26243).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Proposta de compareixença del Col·legi
d’Advocats de Barcelona amb relació a
la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei d’enjudiciament
criminal

Proposta de compareixença d’una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis
d’Advocats de Catalunya amb relació a
la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei d’enjudiciament
criminal

Tram. 352-00776/09

Tram. 352-00779/09

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26243).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

4.53.05.

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26243).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Informació

39

21 de novembre de 2011

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Proposta de compareixença d’Enric Argullol
i Murgades, catedràtic de dret administratiu
de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació
a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei orgànica 5/1985,
del règim electoral general

Núm. 187

Proposta de compareixença de Miquel Roca i Junyent amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de
la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral
general
Tram. 352-00850/09

Tram. 352-00847/09

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 26311).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 26311).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Proposta de compareixença d’una representació del Col·legi de Geògrafs amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició
de llei de modificació de la Llei orgànica
5/1985, del règim electoral general

Proposta de compareixença de Josep Maria
Reniu i Vilamala, professor de ciència política i de l’Administració de la Universitat de
Barcelona, amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de
la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral
general

Tram. 352-00851/09

Sol·licitud

Tram. 352-00848/09

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 26311).

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 26311).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.
Proposta de compareixença del president
del Consell de Governs Locals amb relació
a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei orgànica 5/1985,
del règim electoral general

Proposta de compareixença de Jesús Burgueño i Rivero, doctor en geografia i professor de la Universitat de Lleida, amb relació
a la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei orgànica 5/1985,
del règim electoral general

Tram. 352-00892/09

Sol·licitud

Tram. 352-00849/09

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26316).

Sol·licitud

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 26311).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

4.53.05.
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Proposta de compareixença del president
de la Diputació de Barcelona amb relació a
la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei orgànica 5/1985,
del règim electoral general

Proposta de compareixença del president
de la Diputació de Lleida amb relació a la
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del
règim electoral general

Tram. 352-00893/09

Tram. 352-00896/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26317).

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26320).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Proposta de compareixença del president
de la Diputació de Girona amb relació a la
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del
règim electoral general

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de
Catalunya amb relació a la Proposta per a
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de
la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral
general

Tram. 352-00894/09

Tram. 352-00897/09

Sol·licitud
Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26318).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26321).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Proposta de compareixença del president
de la Diputació de Tarragona amb relació a
la Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei orgànica 5/1985,
del règim electoral general

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposta
per a presentar a la Mesa del Congrés dels
Diputats la Proposició de llei de modificació
de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general

Tram. 352-00895/09

Sol·licitud

Tram. 352-00898/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26319).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26322).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

4.53.05.
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Proposta de compareixença de Jaume Magre Ferran, director de la Fundació Carles
Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals,
amb relació a la Proposta per a presentar a
la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general

Proposta de compareixença de Josep Mir,
professor de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim
electoral general

Tram. 352-00899/09

Tram. 352-00916/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26323).

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26361).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Proposta de compareixença de Joaquim
Tornos, catedràtic de dret administratiu de
la Universitat de Barcelona, amb relació a la
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
modificació de la Llei orgànica 5/1985, del
règim electoral general

Sol·licitud de compareixença del degà del
Col·legi d’Advocats de Barcelona davant la
Comissió de Justícia perquè expliqui el seu
posicionament amb relació a l’actuació policial a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat el 6 d’octubre
de 2011

Tram. 352-00914/09

Tram. 356-00211/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26361).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 21397).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Proposta de compareixença d’Alfredo Galán,
professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del règim
electoral general

Sol·licitud de compareixença de la jutgessa
degana de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat davant la
Comissió de Justícia perquè expliqui el seu
posicionament amb relació a l’actuació policial a la Ciutat de la Justícia el 6 d’octubre
de 2011

Tram. 352-00915/09

Sol·licitud

Tram. 356-00212/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialista (reg. 26361).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, sessió del 11.11.2011.

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 21398).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

4.53.05.
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Sol·licitud de compareixença del president
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya davant la Comissió de Justícia perquè
expliqui el seu posicionament amb relació a
l’actuació policial a la Ciutat de la Justícia
de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat el 6
d’octubre de 2011

Sol·licitud de compareixença de Francesc
Guardans, president dimissionari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, perquè informi sobre la dimissió de deu dels
onze membres del Consell

Tram. 356-00213/09

Sol·licitud

Sol·licitud

Tram. 356-00239/09

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 25788).

Sol·licitud: Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa (reg. 21399).

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i
Llengua, sessió del 10.11.2011.

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, sessió del 15.11.2011.

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels Amics del Museu de Lleida
davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè expliqui les actuacions amb relació a
les obres d’art que s’hi exposen i són objecte de litigi per part del bisbat de BarbastreMontsó
Tram. 356-00226/09

Sol·licitud de compareixença de Francesc
Guardans, president dimissionari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, perquè informi sobre la dimissió en bloc del
Plenari del Consell
Tram. 356-00240/09

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 25791).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i
Llengua, sessió del 10.11.2011.

Sol·licitud

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 24501).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i
Llengua, sessió del 10.11.2011.

Sol·licitud de compareixença del director de
l’Agència Catalana de Consum davant la Comissió de Cultura i Llengua perquè informi
sobre els aspectes lingüístics del Codi de
consum
Tram. 356-00231/09

Sol·licitud de compareixença del director
general d’Indústria perquè informi sobre els
contactes amb el grup Piaggio amb relació
a la producció del 2012 de la planta de Derbi
de Martorelles (Vallès Oriental)
Tram. 356-00243/09

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 26306).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

Sol·licitud

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, sessió del 15.11.2011.

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya (reg. 24769).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura i
Llengua, sessió del 10.11.2011.
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Sol·licitud de compareixença del director
general de Relacions Laborals i Qualitat en
el Treball perquè informi sobre el grau de
compliment dels acords entre el grup Piaggio i el comitè d’empresa de Derbi

Núm. 187

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
Tram. 355-00064/09

Tram. 356-00244/09

Acord de tenir la sessió informativa
Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Subgrup Parlamentari Ciutadans (reg. 26307).
Comissió competent: Comissió d’Empresa i Ocupació.

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).

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, sessió del 15.11.2011.

4.53.10.

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

SESSIONS INFORMATIVES
I COMPAREIXENCES DE
MEMBRES DEL GOVERN

Tram. 355-00065/09

Acord de tenir la sessió informativa

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

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. 355-00062/09

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i
Ocupació sobre la política energètica

Acord de tenir la sessió informativa

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. 355-00066/09

Acord de tenir la sessió informativa

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).
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
Tram. 355-00063/09

Acord de tenir la sessió informativa

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).

4.53.10.
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Compareixença d’una representació del
Centre d’Acollida Turística davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre la situació d’aquest centre

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

Tram. 357-00172/09

Compareixença del president de la junta directiva de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes davant la Comissió d’Acció
Exterior i Unió Europea per a informar sobre
les activitats de les comunitats catalanes a
l’exterior

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Tram. 357-00143/09

Substanciació
Compareixença de representants de l’Associació Espanyola per a la Internacionalització de les Empreses d’Electrònica, Informàtica i Telecomunicacions davant la Comissió
d’Empresa i Ocupació per a informar sobre
les actuacions de l’associació i sobre els
projectes futurs a favor de la internacionalització de les empreses

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 10.11.2011
(DSPC-C 176).

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

Tram. 357-00173/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Substanciació

Compareixença feta en la sessió núm. 6 de la Comissió
d’Acció Exterior i de la Unió Europea, del 10.11.2011
(DSPC-C 176).

Compareixença de representants de la Unió
de Polígons Industrials de Catalunya davant
la Comissió d’Empresa i Ocupació per a
presentar les accions previstes per l’entitat
Tram. 357-00174/09

Compareixença d’Esther Sánchez i Torres,
secretària d’Ocupació i Relacions Laborals,
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació
per a valorar les dades sobre l’atur i explicar
les propostes de creació d’ocupació
Tram. 357-00169/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

Compareixença de representants de la Taula d’Autònoms de Catalunya per a informar
sobre l’aplicació del Decret 18/2010
Tram. 357-00175/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

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

4.53.15.
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Compareixença de Carles Flamerich, director general de Telecomunicacions i Societat
de la Informació, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a informar sobre el nou
model de provisió dels serveis de tecnologies de la informació i la comunicació de la
Generalitat
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4.70.

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

4.70.05.

DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Tram. 357-00176/09

Acord de tenir la sessió de compareixença

Memòries de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat corresponent als períodes
2009-2010 i 2010-2011

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. 334-00040/09 i 334-00041/09

Presentació

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el director
general de l’Autoritat Catalana de la Competència per a exposar la missió de l’Autoritat i
les responsabilitats del seu càrrec
Tram. 359-00012/09

Sol·licitud

i tramesa a la Comissió

Sol·licitud: Director general de l’Autoritat Catalana de la
Competència (reg. 25872).
Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 10.11.2011.

Sessió informativa de la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost amb el president de l’Autoritat Catalana de la Competència sobre les línies d’actuació d’aquest
organisme
Tram. 359-00013/09

Josep Antoni Duran i Lleida, president
de la Comissió Bilateral Generalitat - Estat
Reg. 26467 / Coneixement i tramesa a la Comissió
d’Afers Institucionals: Mesa del Parlament, 15.11.2011

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Com sabeu, l’article 183.3 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya preveu que la Comissió Bilateral GeneralitatEstat ha d’elaborar una memòria anual que ha de traslladar al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat i al
Parlament.
En la sessió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat,
que va tenir lloc el dia 19 de juliol de 2011, es van aprovar les Memòries que recullen les actuacions realitzades
al llarg dels períodes que van del 26 de febrer de 2009 al
26 de febrer de 2010 i del 26 de febrer de 2010 al 26 de
febrer de 2011, el primer dels quals sota la Presidència
de la representació estatal i el segon, sota la Presidència de
la Generalitat.
Per donar compliment al que preveu l’Estatut d’Autonomia i per al vostre coneixement i el dels grups parlamentaris, em plau fer-vos arribar les Memòries Anuals
de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat 2009-10 i
2010-2011.
Barcelona, 11 de novembre de 2011

Sol·licitud i tramesa a la Comissió

Josep Antoni Duran i Lleida
El president

Sol·licitud: President de l’Autoritat Catalana de la Competència (reg. 1902).
Comissió competent: Comissió d’Economia, Finances i
Pressupost.

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

Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 15.11.2011.

4.70.05.
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trabajo y facilitar a las personas extranjeras que cumplan
con los requisitos la concesión de permisos de trabajo se
plantea la presente Iniciativa Legislativa Popular.

PROPOSTES D’INICIATIVA
LEGISLATIVA POPULAR

Artículo 1
Proposició de llei de simplificació burocràtica en la tramitació d’autoritzacions de treball dels estrangers la relació laboral dels
quals es desenvolupa a Catalunya
Tram. 202-00069/09

Obertura de la tramitació
Reg. 25312 / Mesa del Parlament, 15.11.2011

Acord: de conformitat amb el que estableixen, concordadament, els articles 1 al 6 de la Llei 1/2006, de 16
de febrer, de la iniciativa legislativa popular, i 100.d i
concordants del Reglament, s’acorda d’admetre a tràmit
la Proposició de llei de simplificació burocràtica en la
tramitació d’autoritzacions de treball dels estrangers
la relació laboral dels quals es desenvolupa a Catalunya;
així mateix, de conformitat amb l’article 6.5 s’acorda de
comunicar-ho a la Comissió de Control i a la Comissió
Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, representada per Óscar Espinosa Martínez, Raimundo Martínez
Camacho i Inmaculada García Ortuño, perquè la perfeccioni amb la recollida d’un mínim de 50.000 signatures
degudament autenticades, de conformitat amb el que
disposa la damunt dita llei.

El principio «in dubio pro administrato», según el cual
en caso de duda la Administración deberá resolver a
favor del interés del administrado, informará toda la
actuación administrativa del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y de todos los Organismos Autónomos
dependientes en todo lo referente a la tramitación de los
expedientes de extranjería, sean éstos para obtener autorizaciones iniciales o renovaciones.

Artículo 2
1. La Generalitat adoptará las disposiciones reglamentarias necesarias para agilizar los trámites administrativos
en materia de extranjería.
2. El Gobierno adoptará periódicamente disposiciones
reglamentarias con la finalidad de que existan criterios
unánimes en la tramitación de expedientes de extranjería.
3. Se exigirá únicamente en la tramitación de los expedientes de extranjería la documental estrictamente necesaria para cada caso, siendo esta documentación la única
exigida por todos los funcionarios a los administrados,
de forma unánime y sin disparidad de criterios.

Artículo 3
Ley de simplificación burocrática en la
tramitación de autorizaciones de trabajo
de los extranjeros cuya relación laboral
se desarrolla en Cataluña

La Generalitat adoptará todas las medidas necesarias
para formar a todo el personal encargado de la tramitación de expedientes de extranjería, informando adecuadamente de las novedades existentes en materia de
extranjería.

Preámbulo

Para ello pondrá en marcha un programa de capacitación
y ayuda al personal que desarrolle tareas de atención a
los ciudadanos.

El artículo 138.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña
(en su redacción dada por la Ley Orgánica 6/2006) establece que corresponde a la Generalitat la competencia
ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña.
Así, y para hacer efectiva la mencionada disposición, se
aprobó el Real Decreto 1463/2009, de 18 de Septiembre,
sobre traspaso de funciones y servicios a la Generalitat
de Cataluña en materia de autorizaciones iniciales de
trabajo por cuenta propia o ajena de los extranjeros cuya
relación laboral se desarrolla en Cataluña. Ahora, por
tanto, es la Generalitat de Cataluña la que se está encargando de gestionar estas autorizaciones iniciales de
trabajo.
Así las cosas, ahora, la Generalitat tiene encomendadas
las siguientes funciones:
a) La tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena.
b) La tramitación y la resolución de los recursos presentados con relación a los expedientes de la letra a).
c) La aplicación del régimen de inspección y sanción.
Con el objetivo de mejorar de forma sustancial la tramitación administrativa de las solicitudes iniciales de
4.89.

Artículo 4
El Gobierno de la Generalitat creará un servicio de información inicial, a fin de que una vez que el administrado
tramite su expediente, aporte todos los documentos necesarios para llevar a cabo la tramitación del expediente; para ello se pondrán a disposición del administrado
hojas informativas relacionadas con los distintos procedimientos previstos en la Ley Orgánica de Extranjería
en los que se detalle específicamente la documentación
necesarias y trámites a realizar.

Artículo 5
1. Para mejorar la accesibilidad, el servicio y la atención
a los usuarios se habilitará un medio electrónico eficaz
y eficiente entre la Generalitat y los administrados; los
administrados podrán utilizar ese medio para realizar
preguntas o solicitar aclaratorias antes de iniciar un expediente de extranjería.
2. Este sistema electrónico de tramitación reducirá tiempos y costes de gestión y mejorará la transparencia de
cara a los usuarios.
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3. Se establecerán estándares de calidad del Servicio de
Atención al Administrado y darán a conocer periódicamente las incidencias registradas y los niveles de cumplimiento.
4. En todo caso se dará formación específica a la unidad
de extranjería telefónica del 060, con el fin de que puedan dar una información concreta acerca de los procedimientos administrativos en materia de extranjería, no
limitándose a la lectura de la legislación vigente.

Artículo 6

Núm. 187

Artículo 11
El interesado en realizar algún trámite de extranjería
competencia de la Generalitat en virtud de Real Decreto
1463/2009, de 18 de Septiembre, podrá hacerlo vía internet; la Administración garantizará que la web a la que se
hizo referencia en el artículo 2 de la presente ley, tendrá
un funcionamiento óptimo y eficaz. Para ello la Generalitat adoptará las medidas técnicas necesarias que, sin
duda alguna, terminarán repercutiendo en una reducción
de los costes del servicio y en una mejora de la calidad.

Artículo 12

En relación al pago de las tasas, se admitirá el pago por
tercero.

Artículo 7
La Generalitat revisará periódicamente la inteligibilidad
de formularios, modelos y textos más comunes que se
dirigen a los ciudadanos, redactándolos en un lenguaje
común y, como mínimo, en las dos lenguas cooficiales.

Artículo 8
Se deberá cumplir con los términos y plazos establecidos en la Ley Orgánica de Extranjería, en la Ley 30/1992
de Procedimiento Administrativo y en el reglamento de
Extranjería.
Los plazos máximos derivados de la legislación vigente
y los plazos medios de resolución de cada tipo de expediente se harán públicos trimestralmente.

Cuando el interesado inicie un expediente de extranjería
podrá enviar al servicio competente copias compulsadas
sin que ello implique que luego se tenga que desplazar a
una de las oficinas de extranjería para presentar otra vez
copia compulsada por el funcionario de dicha oficina,
todo esto en aras de la economía procesal de la Administración y para ahorrar costes.

Artículo 13
El administrado no estará obligado a presentar a la Generalitat documentos que ya están en poder de otras administraciones; en tal caso, la Generalitat solicitará al
órgano administrativo donde se haya aportado el documento que lo remita.

Artículo 14

El Gobierno de la Generalitat debe garantizar que los
servicios de citas para los distintos trámites de extranjería se hará en forma eficaz y eficiente, sin interrupciones
del servicio.

Respecto a la elaboración de los informes de inserción
social y de adecuación de vivienda que establece el reglamento de extranjería y que afecta a los usuarios extranjeros en aquellos supuestos de hecho regulados, los
ayuntamientos cumplirán el plazo previsto de treinta
días hábiles para la emisión del mismo, mientras que la
Generalitat, facilitará su resolución inicialmente, de forma telemática al interesado, sin dilatar de forma innecesaria los tramites.

Artículo 10

Artículo 15

La Generalitat indicará a los administrados que quieran
iniciar un trámite de extranjería la posibilidad de tener
un certificado electrónico con el cual podrán realizar
trámites sin tener que desplazarse a oficina alguna. Esto
ahorrará costes, tanto a corto como a largo plazo, puesto que descongestionará las oficinas.

Lo dispuesto en los anteriores artículos comporta una
manera diferente de gestionar las solicitudes iniciales de
trabajo que significará un ahorro para la Generalitat de
Cataluña respecto a la forma de tramitación actual, descongestionará las oficinas y hará más sencilla la tramitación de sus solicitudes a los administrados.

Artículo 9

4.89.
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